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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1381436 Nr: 4572-29.2019.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SEGUNDO SERV. NOTARIAL E REG. DA 1ª CIRCUNSCR. 

IMOB. DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT

 Certifico que, em cumprimento à Portaria n° 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1381436 Nº Único 4572-29.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0703076-10.2020.811.0001.

Gestora Administrativa III

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449093 Nr: 844-43.2020.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SBF ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 5º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, MARIA HELENA RONDON LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO CAPELETTI - 

OAB:10.896-A / PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização destes autos 

de código 1449093 e Nº Único 844-43.2020.811.0041, e transladei o 

referido processo para o Sistema CIA sob nº 0703283-09.2020.811.0001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449061 Nr: 830-59.2020.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO, 2º 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL COMARCA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização destes autos 

de código 1449061 e Nº Único 830-59.2020.811.0041, e transladei o 

referido processo para o Sistema CIA sob nº 0703324-73.2020.811.0001.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811863 Nr: 18351-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIAMS SIMOES 

FRANCO NETO, para devolução dos autos nº 18351-61.2013.811.0041, 

Protocolo 811863, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

CIA Nº:

0703417-36.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

Alex Martins Salvatierra – OAB/MT 19.575

Vistos etc.

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

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

credenciamentodos estagiários Carlos Vinicius Galdino (OAB/MT 22980/E) 

e Felipe de Jesus de Barros (OAB/MT 23.004/E) nos moldes do pedido.

 Às providências.

Após arquive-se.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA Nº:

0703479-76.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

Rodrigo Direne de Moraes – OAB/MT 13.878

André Luiz Faria – OAB/MT 10.917-A

Vistos etc.

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

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

credenciamentodo estagiário Henrique Muniz de Oliveira (OAB/MT 

23.5764/E) nos moldes do pedido.

 Às providências.

Após arquive-se.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 01/2020-GAB

A Excelentíssima Senhora Doutora ADAIR JULIETA DA SILVA, Juíza 

Coordenadora do CEJUSC da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO que as audiências a 

que se refere o art. 334 do CPC são realizadas pelo CEJUSC da Capital, e 

que nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2020, no horário de 08:00 às 16:00 

horas, foram agendadas as respectivas audiências pelas Varas Cíveis da 

Comarca da Capital, abrangendo processos de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT, RESOLVE: 1 - NOMEAR os médicos a seguir, para 

atuarem como peritos judiciais: Médico Data Dr. DIOGO DE ALMEIDA 

DIANA CRM 10541/MT 31 de janeiro de 2020 Dr. IVAN HENRIQUE 

WAHLBRIK CRM 4599/MT 29 de janeiro de 2020

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON CRM 7922/MT 29 e 30 de 

janeiro de 2020 Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL CRM 2949/MT 

31 de janeiro de 2020 Dr. MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA CRM 

3533/MT 30 de janeiro de 2020

Dr. REINALDO PRESTES NETO CRM 5329/MT 29 de janeiro de 2020 Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO

CRM 1958/MT 30 e 31 de janeiro de 2020 §1º - Os laudos da 

perícia/avaliação médica serão apresentados conforme modelo fornecido 

pela Seguradora Líder DPVAT. §2º - A remuneração dos peritos será 

custeada pela Seguradora Líder DPVAT, à razão de R$ 

400,00(quatrocentos reais) por avaliação médica realizada. §3º - Após a 

finalização dos trabalhos, será emitida certidão atestando o número de 

avaliações médicas realizadas pelos médicos avaliadores, conforme 

anexo I. §4º - O pagamento dos honorários periciais será feito mediante 

depósito em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo 

incluso nesta sessão de audiências de conciliação, a ser indicado pela 

Juíza Coordenadora da CEJUSC da Capital. §5º - A Seguradora Líder 

DPVAT deverá realizar os depósitos dos honorários periciais no prazo de 

10(dez) dias após o recebimento, pela Seguradora, da totalização das 

avaliações, através de ofício emitido pela Magistrada Coordenadora da 
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CEJUSC, indicando o número do processo cujo depósito deverá ser 

realizado. §6º - Efetuado o depósito dos honorários periciais na forma 

preconizada no parágrafo anterior, o levantamento dos valores será 

realizado através de Alvará Judicial – TED, a ser expedido pela Vara Cível 

por onde tramita o processo mencionado no parágrafo anterior. 2 – 

DETERMINAR à Sr. Gestora que disponibilize as salas para a realização 

das perícias, solicitando, se necessário, apoio logístico da Direção do 

Fórum. 3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.4 - 

Publique-se. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383349 Nr: 19668-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Rosa de Castro

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 811,81 

(oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos), a que foi condenada, 

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

sendo R$ 381,04 (trezentos e oitenta e um reais e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 398,41 (trezentos e noventa e oito 

reais e quarenta e um centavos), para fins da guia de TAXA. Ao Cartório 

não oficializado, o valor correspondente a R$ 32,36 (trinta e dois reais e 

trinta e seis centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

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

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090834 Nr: 6477-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA VENTURA DA ROCHA

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

S/A

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

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

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

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

OAB:13.431-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158634 Nr: 35362-98.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS 

LTDA-ME, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Certifico que conforme solicitado, os autos encontram-se aguardando 

retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997319 Nr: 22317-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE DE PINHO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033032 Nr: 38141-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: YPSDO, ROSA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES DE 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 7.960, CLEILSON MENEZES GUIMARÃES - 

OAB:7960/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - OAB:19031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006421 Nr: 26081-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066107 Nr: 53708-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO DA GUIA LEMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY ALLERSDORFER - 

OAB:17655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050039 Nr: 46439-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 

OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme solicitado, os autos encontram-se aguardando 

retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168247 Nr: 39392-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR SANTANA LIMA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elder Nathan Silva Neves - 

OAB:184.676/MG, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - OAB: OAB/MT 

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

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173432 Nr: 41480-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ROBISON DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094242 Nr: 8079-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO CACCAL DA SILVA - 

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:OAB/MT - 26419A, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:OAB/MT 26.992-A, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

26772/0, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, LUIZ 

HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT - 26.417, YURI LIMA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 27.260-B

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116279 Nr: 17137-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ CAMPOS PEREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941657 Nr: 55550-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:24.197-A, PASQUALI PARISE 

E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752/SP

 Certifico que conforme solicitado, os autos encontram-se aguardando 

retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963566 Nr: 6298-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 558,60 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), nos termos da 

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

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

guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 
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centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que, para 

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860500 Nr: 2125-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, VINICIUS 

MIRANDA - OAB:16.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, LUIS OTÁVIO 

TROVO MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que conforme solicitado, os autos encontram-se aguardando 

retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893132 Nr: 25304-07.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.149,22 (um mil, 

cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 574,61 

(quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 574,61 (quinhentos e setenta e 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70221 Nr: 1448-59.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NOROESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MARTIGNAGO LTDA., 

VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA DO CARMO VIANA - 

OAB:16184

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 276,40 (duzentos 

e setenta e seis reais e quarenta centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de 

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

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

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78419 Nr: 3977-36.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAHIFF WIHBY, CLAUDIO ROBERTO WIHBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 205,16 (duzentos 

e cinco reais e dezesseis centavos), a que foi condenada nos termos da 

r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

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

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

OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13726 Nr: 5889-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LE MANS VEICULOS CUAIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA KUNZE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 357,78 (trezentos 

e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia 

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

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

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14351 Nr: 15625-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BARBOSA DE CARVALHO, 

CLODOALDO BARBOSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 124,52 (cento e 

vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia 

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

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

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14370 Nr: 13080-91.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, NEWTON 

FERREIRA, BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES, DIRCEU NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

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

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 328,76 (trezentos 

e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), a que foi condenado nos 

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

R$ 307,81 (trezentos e sete reais e oitenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 20,95 (vinte reais e noventa e cinco centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106748 Nr: 5659-21.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BIBIANO NUNES 

FERREIRA SOBRINHO, Maria do Socorro Barreto Pereira, VISÃO 

ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, JOZEMAR 

FLORENCIO DOS REIS, REAL ASSESSORIA CONSULTORIA E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA, MARIA DE LOURDES ALONSO BOTURA, ANA DO 

CARMO OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DA COSTA PEREIRA - 

OAB:PROMOTOR, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:4.813/MT, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230, CARLOS 

EMILIO BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, CLÓVIS DE MELLO - 

OAB:220, CLÓVIS DE MELLO - OAB:220/MT, EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:, ENIO ALVES DOS SANTOS - OAB:3671/MT, FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, 

MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, 

MILTON ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839-A, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - 

OAB:12913, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - 

OAB:3035/MT

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

devidamente INTIMADOS os requeridos (VISÃO ASSESSORIA, CONS. E 

PLANEJAMENTO LTDA; ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS; MARIA DO 

SOCORRO BARRETO PEREIRA E MARIA DE LOURDES ALONSO BOTURA), 

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

processuais no importe de R$ 2.218,17 (dois mil, duzentos e dezoito reais 

e dezessete centavos), nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 1.866,23 (um mil, oitocentos e sessenta e 

seis reais e vinte e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 351,94 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que, para 

emissão de guia de custas e taxa, deverão acessar o site 

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84521 Nr: 33035-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE BANCOV, LYDIA BANCOV, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, RENATO CESAR VIANNA GOMES - 
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OAB:2713-A/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 318,76 

(trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$ 309,87 (trezentos e nove reais e oitenta e sete centavos), para 

recolhimento da guia de custas. E, ao Cartório não oficializado o valor 

correspondente a R$ 8,89 (oito reais e oitenta e nove centavos) que 

deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano Malheiros, Banco do 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97063 Nr: 5752-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO VITAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCANCE - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMASCENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA DE 

ALMEIDA VIERA NETO - OAB:34.002-PR

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.527,36 (um mil, 

quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$ 1.411,84 (um mil, quatrocentos e onze reais e oitenta 

e quatro centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 145,20 

(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos), para fins da guia de 

TAXA. Ao Cartório não oficializado, o valor correspondente a R$ 115,52 

(cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos) que deverá ser 

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98789 Nr: 2855-51.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS, PEDRO MAUZOLO DA 

SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN E CIA LTDA, AMIR STEPHAN, 

CHAUKE STEPHAN, ALAIR BORGES STEPHAN, ODORIZA CANAVARROS 

STEPHAN, ALAMIR BORGES STEPHAN, COURTUME STEPHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031, ROBSON PEREIRA RAMOS - OAB:9610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, BEN HUR MARIMON - OAB:1215-A/MT, SÉRGIO LUIZ 

POTRICH - OAB:8288-B-MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 904,32 

(novecentos e quatro reais e trinta e dois centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que para emissão de guia 

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

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

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006305-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. C. C. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, para 

remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de proceder à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do mandado de 

intimação, conforme certidão negativa do Oficial de Justiça. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010110-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. S. (REQUERENTE)

E. C. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. E. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1010110-71.2019.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 
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item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

Oficial de Justiça, id .26733686. CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1961 Nr: 9401-88.1998.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMKMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILBERTO LOBO - 

OAB:3456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KLEBER JORGE 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 9401-88.1998.811.0041, Protocolo 

1961, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038334-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBIRAJARA NUNES FEITOSA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Paula Feitosa Pereira (REQUERIDO)

LEONARDO FEITOSA PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038334-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: IBIRAJARA NUNES FEITOSA DE BRITO REQUERIDO: 

LEONARDO FEITOSA PEREIRA, ANA PAULA FEITOSA PEREIRA Vistos etc. 

Em atenção ao disposto no laudo encartado no id.20138628, determino a 

realização de estudo psicossocial da requerida Ana Paula, no prazo de 30 

(trinta) dias. Com às providências, vista ao douto Ministério Público e, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001615-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICO ULRICH ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

HERON CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

FELIPE GUILHERME ULRICH ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA ULRICH ALVES DE SOUSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001615-04.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: HERON CARLOS ALVES DE SOUSA, FELIPE GUILHERME 

ULRICH ALVES DE SOUSA, CARLOS FREDERICO ULRICH ALVES DE 

SOUSA INVENTARIADO: JULIA ULRICH ALVES DE SOUSA Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, para que em 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

comprovando o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento (art. 321, CPC). 2. Após o recolhimento das custas 

processuais, recebo o presente inventário, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do arrolamento comum. 3. Em 

observância à ordem estabelecida no art. 617, do CPC, nomeio como 

inventariante Heron Carlos Alves de Souza, cônjuge sobrevivente. 

Intime-se, para que, preste compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção 

ao disposto no art. 617, parágrafo único, do CPC e, as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, em conformidade com o 

art. 620 do CPC. Sendo de interesse da inventariante, junto às primeiras 

declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável (art. 651, 

CPC). 4. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 

5. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a autora trazer aos 

autos certidão de inexistência de testamento deixada pela autora da 

herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

Compartilhados, tudo no prazo acima. 6. Citem-se, após, os interessados 

não representados, em sendo o caso, via carta precatória, e intimem-se 

os herdeiros representados, por meio do seu advogado constituído, para 

que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias e, por edital, 

eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 259, inciso III, 

do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. 7. Intime-se a 

Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 8. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). 9. Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 10. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome de 

Julia Ulrich Alves de Sousa CPF nº 406.689.757-68. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado, em nome da de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência / inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

11. Consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de 

dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, 

desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 12. Por fim, 

diante da existência de interesse de incapaz, dê-se vista dos autos ao 

zeloso Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro 

de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de 

Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001368-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. R. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. D. S. K. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001368-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HELLEN CRISTINA RIBEIRO DE 

JESUS REQUERIDO: THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI Vistos. As partes 

possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu respectivo polo 

processual. A autora está devidamente representada por profissional 

habilitado a postular em Juízo, e o requerido advoga em causa própria. Em 

que pesem as manifestações do requerido nas movimentações 13503032, 

13935059 e 13934254, ressalto, inicialmente, que o fato de determinar a 

intimação da requerente para acostar um documento que comprove seu 

estado civil, nem de longe pode ser interpretado como "afirmação do juízo 

de inexistência das condições da ação", muito menos, representaria 

afronta aos Princípios do Contraditório, da Lealdade Processual e da Boa 

Fé. Que dirá então, do requerimento de id 13935059, no qual busca o 

indeferimento da inicial, sob o argumento que a autora não teria cumprido 

seu mister de trazer o documento que se comprometera em audiência, 

sendo que na movimentação anterior, consta a juntada do documento pela 

autora. Digo mais, aqui o único que não cumpriu seu dever até o momento 
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foi o demandado. Por fim, causa estranheza a este juízo a manifestação 

do demandado no id 13934254, na qual pede sua habilitação, se desde 

junho de 2018 vem peticionando no processo. Portanto, entendo 

desnecessária a análise desse pleito. Com arrimo na certidão de id 

26739002, decreto a revelia do demandado. Contudo, considerando a 

natureza da ação e a ausência de comprovação do estado civil por parte 

do requerido, necessária a abertura da fase de instrução do feito. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro 

de 2020, às 14h:30min. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas 

testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). 

Sem prejuízo do acima determinado, promova-se a consulta de 

informações sobre veículos eventualmente registrados em nome do 

requerido, pelo RENAJUD. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de dezembro 

de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0031720-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENICE RODRIGUES MILITAO MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDSON DO ESPIRITO SANTO COSMO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SAMUEL HENZO MILITAO COSMO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0031720-54.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: JOSENICE RODRIGUES MILITAO MARTINS EXECUTADO: 

JOSE EDSON DO ESPIRITO SANTO COSMO Vistos. Remeto os autos ao 

Cartório, para as providências que se mostrarem pertinentes. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021132-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA REZENDE TAPAJOS OAB - MT22023/O (ADVOGADO(A))

IZABEL VANIR DA SILVA OAB - MT21177-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há irregularidades a 

sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas pelas partes, 

consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas testemunhas. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 15h:30min. O rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer com seu 

Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência 

designada (CPC, art. 455). A Defensoria Pública, a parte por ela assistida 

e suas testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. Caso o 

requerente não tenha condições de comparecer à audiência supra 

designada, deverá manifestar nesse sentido, a fim de que este juízo 

determine que seja ouvido por meio de Carta precatória. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, de 27 de novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0011184-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUILMA FERREIRA DA SILVA OAB - 827.630.971-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. R. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0011184-22.2015.8.11.0041. 

RECONVINTE: CASSIO RENATO DOS REIS, EDUILMA FERREIRA DA SILVA 

RECONVINDO: CASSIO RENATO DOS REIS Vistos. Acolho o parecer 

Ministerial constante do id. 25026863. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o próximo dia 20 de fevereiro de 2020, às 13:30 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2019. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1056865-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. R. M. (REQUERENTE)

J. C. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1056865-56.2019.8.11.0041 

Vistos. Recebo a inicial na forma posta em Juízo. Defiro o pedido de 

gratuidade processual. Dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal. Com o cumprimento, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000749-92.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que nesta data foi realizada a intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerida a fim de comparecer na secretaria judicial para retirada de 

documentos.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032911-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968-O (ADVOGADO(A))

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032911-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIO ALEXANDRE DA 

SILVA REQUERIDO: ELENIR AMORIM DA CUNHA SILVA Vistos. Trata-se 

de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Marcio Alexandre da Silva em 

face de Elenir Amorim da Cunha Silva aduzindo que convolaram núpcias 

em 17 de março de 2007, sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, e 

encontram-se separados de fato há aproximadamente 05 (cinco) anos. 

Assim busca a decretação do divórcio. Em Id. 13004153 foi designada 

audiência de conciliação, na qual a requerida não compareceu, conforme 

pode ser visto no termo acostado no Id.13662478. No ID. 13671188, a 

requerida se manifestou esclarecendo que ficou surpresa com a presente 

ação, haja vista que já tinham acordado em promover o divórcio 

extrajudicialmente. Por fim, concorda com o divórcio. É o relatório. D E C I D 

O. Depreende-se dos autos que o requerente busca apenas a decretação 

do divórcio, já que, enquanto casados, não tiveram filhos e não adquiriram 

bens. Sabe-se que para o deferimento do pedido declinado nestes autos, 
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necessária apenas a comprovação do casamento, posto que, tratando-se 

de direito potestativo, pode ser exercido pela simples declaração de 

vontade de qualquer um dos contraentes, de maneira que nem mesmo a 

discordância do outro, autoriza o indeferimento do pleito. Assim, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, e 

dispensada a manifestação do Ministério Público, por ausência de 

interesse público ou de incapaz, julgo procedente o pedido para, por meio 

do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as partes, nos termos 

do art. 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

requerida não se opôs ao pedido do requerente, a que ela volte a usar o 

nome de solteira, defiro-o. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o mandado de averbação, consignando que a requerida voltará 

a usar o nome de solteira. Após, ao arquivo com as baixas pertinentes. 

Defiro às partes a gratuidade de justiça. P. I. C. CUIABÁ, 5 de dezembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901643 Nr: 31067-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDC, MAPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:8.427/MT, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT, 

ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8755, SANDRA MARA FAQUINI 

SANTOS - OAB:MT/ 14859 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ANDRE VIVAS DA 

SILVA - OAB:15.981/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSANE COSTA 

ITACARAMBY, para devolução dos autos nº 31067-86.2014.811.0041, 

Protocolo 901643, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839105 Nr: 43638-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRD, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDES DE NORONHA 

ALEIXO - OAB:13766/MT, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, 

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - 

OAB:OAB/MT 9.563

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO PAULO 

VINHA BITTAR, para devolução dos autos nº 43638-26.2013.811.0041, 

Protocolo 839105, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001120-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIL MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001120-57.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: LUZIA APARECIDA DA SILVA 

MORAES EXECUTADO: ADVAIL MOREIRA DA SILVA Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto 

por Pedro Rafael da Silva Moreira e Jullyana Victoria da Silva Moreira 

ambos representados por sua genitora Luzia Aparecida da Silva Moraes 

em face de Advail Moreira da Silva. Verifica-se que, a parte exequente 

requer o cumprimento do acordo homologado. Observa-se que consta 

realmente do acordo de id. 27913815 a obrigação alegada, em que fora 

deferido nos seguintes termos: “ressalta-se, ainda, que caberá ao cônjuge 

varão a responsabilidade de levar sua filha ao colégio, todos os dias”. 

Portanto, cite-se e intime-se o executado, pessoalmente, por mandado, 

para que cumpra o acordo (id. 27913815) homologado em sentença de id. 

27913816, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de serem adotadas 

as medidas judiciais cabíveis, nos moldes do art. 536 do CPC. Ainda, 

OFICIE-SE à empresa empregadora do executado, para que proceda ao 

desconto dos alimentos em folha de pagamento,depositando-se o 

numerário em conta bancária indicada no id. 27913811 – fl. 3. 

Considerando que já são passados os seis meses, acordados na inicial de 

divórcio, o valor da prestação corresponde a 29% (vinte e nove por 

cento) de seus salário líquido, descontado o valor da contribuição 

previdenciária e do imposto de renda na fonte, se houver. Sirva cópia da 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044260-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISLENE NOGUEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIRES APARECIDA DA COSTA MOREIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1044260-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SISLENE NOGUEIRA DA COSTA 

REU: DAMIRES APARECIDA DA COSTA MOREIRA Vistos. Sislene Nogueira 

da Costa propôs a presente Ação de Curatela em face de Damires 

Aparecida da Costa Moreira. Relatou que é genitora da requerida, e esta, 

por sua vez, é portadora de paralisia cerebral, CID 10, G80, retardo do 

desenvolvimento psicomotor, CID 10, F88.1, estando incapacitada ao 

exercício dos atos da vida civil. Na decisão inicial (ID 17271836) foi 

deferida a curatela provisória e determinada a realização de estudo 

psicossocial, cujo relatório consta no id 19283976. O Ministério Público 

opinou pela procedência do pedido, id 26248998. É o relatório. D E C I D O. 

Constata-se dos autos que a autora busca a curatela de seu filho, que em 

virtude de ser portadora de paralisia cerebral, não está apta para a prática 

dos atos da vida civil e também para os particulares, sendo dependente de 

terceira pessoa na defesa de seus interesses, conforme consta do laudo 

firmado pelo Dr. Fernando Antonio S. E. Silva, CRM – MT 5006, senão 

vejamos: “(...). “Paciente Damires Aparecida da Costa Moreira, 20 anos, 

portadora do RG 1710436-0 e CPF: 011.907.731-04, portadora de paralisia 

cerebral (CID -10:G80) – retardo do desenvolvimento neuro psicomotor 

(CID-10:M41); (...). Solicito com urgência Home Care e apoio com os 

suprimentos supracitados, com o risco de abreviar a vida parte se não 

tiver o pedido atendido, por falta de condições mínimas de sobrevida” (ID 

n. 17150613). No relatório do estudo psicossocial acostado aos autos, as 

assistentes do juízo constataram que: “(...). XI – Considerações Finais: A 

requerida apresentou comportamentos nas funções intelectuais e 

cognitivas, dificuldades importantes acerca da orientação tempo/espaço, 

esta é acamada, se utiliza de objetos de apoio para deslocar-se (cadeira 

de rodas), quanto às questões executivas necessita de auxílio integral de 

terceiros para a realização das suas necessidades básicas como 

higienização e alimentação e medicação. (...). Desta feita, diante das 

observações realizadas, considerando o diagnóstico da patologia 

instalada a qual compromete a qualidade de vida da requerida, impedindo-a 

de conduzir sua vida cível, a Equipe Técnica se posiciona favoravelmente 

a nomeação da Sra. SISLENE NOGUEIRA DA COSTA, na qualidade de 

Curadora da filha, DAMIRES APARECIDA DA COSTA MOREIRA, uma vez 

que não foram identificadas sinalizações contraproducentes que viessem 

a colocar em dúvida sua capacidade, ou mesmo sua idoneidade em 

administrar a vida civil da interditanda ora citada (...)”. Analisando tudo que 
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consta dos autos, conclui-se que a requerida se encontra incapacitada ao 

exercício de seus direitos em condições de paridade com os demais, ante 

as comprovadas limitações cognitivas, que a impossibilitam de expressar 

sua vontade em paridade com as pessoas de sensopercepção 

preservadas. Ante o exposto, em consonância com o parecer do 

Ministério Público, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio a 

senhora Sislene Nogueira da Costa como curadora definitiva à requerida 

Damires Aparecida da Costa Moreira. Por fim declaro extinto o processo, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, 

assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se o presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1046174-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DE ALMEIDA VITALINO (REQUERENTE)

JAQUELINE CRISTINA DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº. 

1046174-80.2019.8.11.0041 Vistos. Adailson de Almeida Vitalino e 

Jaqueline Cristina de Mesquita aforaram a presente Ação Declaratória de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens. Após 

o despacho da inicial, determinando a sua emenda, os requerentes 

aditaram o primeiro acordo, conforme consta do pugnando pela 

homologação judicial, bem como atenderam à determinação da emenda. É 

o breve relatório. D E C I D O. Estabelece o art. 1.723 do Código Civil que é 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e 

estabelecida com objetivo de constituição de família. Entendo que tais 

requisitos estão presentes no caso em tela. A inicial afirma que eles 

conviveram em união estável 3 (três) anos e 8 (oito) meses, a partir do 

ano de 2017. Além disso, os requerentes comprovaram através da 

certidão de nascimento, que ambos são solteiros, sendo assim entendo 

não incorrerem nos impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do Código Civil. 

Portanto, reconheço judicialmente a união estável entre as partes, e 

estando satisfeitas as exigências legais, julgo procedente o pedido e, em 

conseqüência, declaro a dissolução da união estável, conforme descrito 

na inicial. Homologo, para que produza os jurídicos e legais efeitos, os 

acordos de vontades, os quais passam a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe. Defiro às partes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1044810-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIA RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1044810-73.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LINEIA RODRIGUES 

NASCIMENTO Vistos. Linéia Rodrigues do Nascimento, devidamente 

qualificada, formulou o presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de 

levantamento e saque dos valores, provenientes de verbas indenizatórias, 

de titularidade de Marcos Tadeu Thommen, companheiro da requerente, 

falecido em 28 de julho de 2017, sob os fundamentos lançados na inicial. É 

o breve relatório. D E C I D O. Os documentos aportados comprovam que a 

requerente tem legitimidade para formular este pedido, visto que era 

companheira do falecido, em união estável reconhecida judicialmente (id. 

24679993). Ademais, consta na certidão de óbito (id. 24679134) que o de 

cujus não deixou filhos, o que confirma ser a requerente a única legitimada 

ao pedido constante dos autos. Dessa forma, estando satisfeitas as 

exigências legais, defiro o pedido de alvará formulado na inicial, 

autorizando o levantamento e saque dos valores provenientes de verbas 

indenizatórias em favor do falecido Marcos Tadeu Thommen, em favor da 

requerente Linéia Rodrigues do Nascimento. Expeça-se o alvará, 

conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta 

sentença, ou ser ela transcrita integralmente no alvará. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas pertinentes. Justiça 

gratuita, eis que defiro o requerimento nesse sentido. P. I. C. Cuiabá/MT, 28 

de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1060446-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNAIDE VENANCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONZAGA BICUDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1060446-79.2019.8.11.0041. REQUERENTE: EUNAIDE VENANCIA DA 

SILVA REQUERIDO: LUIS GONZAGA BICUDO Vistos. Trata-se de Ação de 

Curatela proposta por Eunaide Venância da Silva em face de Luís 

Gonzaga Bicudo. No id. 27716241, foi informado o falecimento do 

requerido, antes mesmo de qualquer despacho no processo. É o breve 

relatório. D E C I D O. Considerando a notícia de falecimento do senhor Luis 

Gonzaga Bicudo, não resta outra medida que não seja a extinção da 

presente ação, atingida pela perda de objeto. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça 

gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1046721-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS OAB - MT12846/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDNA VERÔNICA DOS SANTOS (REQUERIDO)

PAULO ERNANI ESTRELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1046721-23.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:JANAINA 

BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANAINA BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VANDNA 

VERÔNICA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: ROBERTA 

SILVA BEZERRA RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/02/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021926-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1021926-50.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:GILBERTO IVENS 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: LIDIANE PIAU LOPES FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes - autora acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação, Instrução e julgamento Sala: Conciliação, 

Instrução e Julgamento Data: 25/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003924-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO(A))

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003924-66.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos e Partilha de 

Bens Vistos, etc... Considerando embargos interpostos no Id 28192286, 

em observância do art. 1.023, §2º do CPC, intime-se a parte 

requerida/embargada para manifestar no prazo de cinco dias, e, em 

seguida, voltem os autos conclusos para análise. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025030-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1025030-84.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Vistos, etc... Considerando o decidido no Id 24514443, e, 

objetivando agilizar a tramitação deste processo, atento ao postulado na 

inicial, Id 14631587, primeiramente, antes de qualquer decisão, necessário 

que a Requerente esclareça se efetivamente houve ou não a abertura de 

inventário do de cujus MAVINIER LUIZ BRAZ e/ou se houve efetivamente 

habilitação, decisão neste sentido, nos autos de inventário mencionado no 

Id 14631587-Pág. 2, último parágrafo. Além disso, para fins de melhor 

subsidiar análise, visto que se trataria de questão relacionada a direito 

sucessório, deve ser comprovada a inexistência de registro de testamento 

em nome do referido de cujus, mediante juntada de certidão/declaração 

neste sentido, consoante Provimento 56/2016 do CNJ, e, ainda, havendo 

outros interessados nos termos do art. 1.829 do CC, demonstrar a 

respectiva anuência expressa com o presente pedido. Aliás, assim 

determino, por medida de cautela, para evitar eventual questionamento 

futuramente. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise. 

Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027138-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. G. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

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

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1027138-52.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: CARLOS EDUARDO MELNEC Endereço: AVENIDA 

AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 682, , apt 1.502, Bloco B, condomínio Ilha 

dos Açores, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-160 

REQUERIDO: Nome: GLAUCIA MARIA GANNE MELNEC Endereço: RUA 

CHILE, 06, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-060 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor da expedição de averbação e envio ao cartório 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 28 de janeiro de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036594-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DE OLIVEIRA ROOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH VASCONCELOS ROOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 

1036594-60.2018.8.11.0041 – Exoneração de Alimentos Finalidade: 

Conciliação, Instrução e Julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2019, às 13:30 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris 

Patrícia Dias de Souza Requerente: - Max de Oliveira Roos, RG: 

801453016-9 SSP/RS, CPF: 342.185.210-34 Advogada: - Tairine Elisa 

Bobato Schmitt, OAB/MT 17174 Ocorrência: Aberta a audiência, restou 

prejudicada a tentativa de conciliação, em razão da ausência da 

Requerida, a qual não se tem notícia se foi citada e intimada, tendo em 

vista a não devolução da carta precatória. Registre-se que foi oficiado 

solicitando informações acerca da carta precatória, contudo não houve 

resposta. Presente a parte Autora e sua patrona. A douta patrona do 

Autor requereu seja designada nova data de audiência. Deste modo, 

encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada 

às 13:56 horas) Deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, 
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etc... Acolho o pedido formulado pela parte Autora. Redesigno, ainda, a 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/04/2020 às 15:30 horas saindo o Autor e sua douta patrona intimados 

para comparecer, acompanhados das provas que pretendem produzir e 

ciente de que sua ausência importará na extinção e arquivamento do 

processo. Cite-se e intime-se a Requerida, através da carta precatória de 

nova carta precatória, no endereço: R. MANOEL CANDIDO LEITE, 1875, 

CASA TAMBAUZINHO. CEP 58042-320 - JOÃO PESSOA/PB, do inteiro teor 

da ação e, ainda, para comparecer à audiência redesignada, 

acompanhada das provas que tiver a produzir e cientifique-a de que o seu 

não comparecimento na audiência importará no julgamento da ação a sua 

revelia e comparecendo e não havendo acordo, poderá contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida à oitiva 

de testemunhas e à prolação de sentença. Intime-a, ainda, da decisão que 

concedeu parcialmente o pedido de antecipação de tutela no sentido de 

determinar a suspensão imediata dos pagamentos dos alimentos 

diretamente à Requerida, até ulterior deliberação. Deve o Oficial da 

diligência utilizar das regras dispostas no art. 212, §2º, do CPC. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010085-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SOUZA SILVA OAB - 015.364.301-37 (REPRESENTANTE)

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO OAB - MT20343-O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 0010085-80.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Primeiramente, considerando que 

ainda não houve o cumprimento da decisão de Id n. 24737698, deixo para 

analisar o pretendido pelo Executado, Id n. 27947087, para após a juntada 

do demonstrativo de débito atualizado pelo Exequente. No mais, diante do 

informado e postulado no Id n. 27981877 pela parte Exequente, proceda a 

Secretaria Judicial a juntada integral do cálculo apresentado pela 

contadoria no Id n. 23179233, pág. 1/4/Id n. 23179507. Em seguida, 

oportunize-se a manifestação da parte Exequente, através de sua d. 

patrona, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar demonstrativo de 

débito atualizado e, inclusive, manifestar sobre o pretendido pelo 

Executado, Id n. 27947087. Apresentado o demonstrativo de débito pela 

parte Exequente, oportunize-se a manifestação do Executado, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para que requeira o que entender de direito, e 

voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022708-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. D. S. M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR OAB - MT12244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1022708-57.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:HARYSSA 

BARBOSA DA SILVA MACHADO LIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: AUGUSTO CESAR LIN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - 

AUTOR, para impugnar a contestação. . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061456-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. G. A. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. A. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1061456-61.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Atento ao princípio 

constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a 

idade dos menores; considerando que é obrigação não só da mãe, mas 

também do pai no que tange ao sustento dos filhos; considerando que os 

alimentos provisórios visam tão somente evitar que os alimentandos 

pereçam, até que se decida em definitivo o valor dos alimentos segundo a 

capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe arbitro 

alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, valor este que entendo 

adequado para a situação dos autos possibilitando a satisfação das 

necessidades mínimas dos menores e o adimplemento por parte do 

Requerido, cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago 

até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo ou depósito na conta 

bancária indicada nos autos. Se o Requerido possuir vínculo empregatício 

e for informado nos autos, o valor dos alimentos de 01 (um) salário mínimo 

passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive 

sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e depositado na 

conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para desconto. Designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

24/03/2020 às 15:30 horas. Cite-se o Requerido e intimem-se as partes, a 

representante legal dos Requerentes, pessoalmente, para que 

compareçam à audiência acompanhadas de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da representante legal dos Requerentes em extinção e 

arquivamento do feito e a do Requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o Requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à 

ouvida das testemunhas e prolação de sentença. Notifique-se o Ministério 

Público. Intimem-se os d. patronos dos Requerentes, via DJE, para 

comparecimento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por 

Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001339-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR APARECIDO DA SILVA CAMPOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1001339-70.2020.8.11.0041 Ação: 

Alimentos, Guarda e Regulamentação de visitas Vistos, etc... Defiro os 

benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da 

lei. Quanto aos alimentos, atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 

1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade da menor; considerando 

que é obrigação não só da mãe, mas também do pai no que tange ao 

sustento dos filhos; considerando que os alimentos provisórios visam tão 
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somente evitar que a alimentanda pereça, até que se decida em definitivo 

o valor dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a 

necessidade de quem recebe, arbitro alimentos provisórios em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo adequado 

para a situação dos autos possibilitando a satisfação das necessidades 

mínimas da menor e o adimplemento por parte do Requerido, cujo valor 

será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de 

cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos 

autos. Se o Requerido possuir vínculo empregatício e for informado nos 

autos, o valor dos alimentos de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, 

inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e 

depositado na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para 

desconto. As questões relacionadas a guarda e ao direito de visitas serão 

analisadas após a audiência de conciliação a ser abaixo designada, caso 

não haja acordo entre as partes. Outrossim, registra-se que não cabe ao 

Juízo obter dados para qualificação da parte Requerida, uma vez que a 

requisição judicial, apenas se justifica desde que haja intransponível 

barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via 

extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a 

Requerente envidou esforços para tanto, o que não se deu na espécie, 

ou, pelo menos, não foi demonstrado, razão pela qual, indefiro, ao menos 

por ora, até porque, com a indicação do endereço feita pela Requerente, é 

possível a citação do Requerido. Considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 19/03/2020 às 15:30 horas. Cite-se a parte 

Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se, ainda, a 

Requerente, genitora do menor, através de seu d. patrono, para 

comparecer na audiência acima designada, bem como cientifique-se o 

Ministério Público. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por 

Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Sem prejuízo das providências acima, oficie-se 

ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo o CNIS (Cadastro Nacional de 

Informações Sociais/extrato previdenciário) atualizado do Requerido, para 

fins de confirmação do local de trabalho do mesmo e qual valor de 

eventual salário que este esteja percebendo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1061507-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BENEDITO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA YARA GARCIA SOUZA (REU)

LAURA ELISA GARCIA SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1061507-72.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:FERNANDO 

BENEDITO DE OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANGELICA RODRIGUES MACIEL POLO PASSIVO: LAURA ELISA GARCIA 

SOUZA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas Autora, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação, 

Instrução e julgamento Sala: Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 

05/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002036-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. C. A. (AUTOR(A))

L. E. C. B. (AUTOR(A))

M. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. B. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1002036-91.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MATHEUS CARVALHO BARROS Endereço: 

AVENIDA HAITI, 804, Ap. 603, Torre 02, Ed. Belle Vie, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 Nome: LUIS EDUARDO 

CARVALHO BARROS Endereço: AVENIDA HAITI, 804, Ap. 603, Torre 02, 

Ed. Belle Vie, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 

Nome: JULIANA APARECIDA CARVALHO ASSIS Endereço: AVENIDA 

HAITI, 804, Ap. 603, Torre 02, Ed. Belle Vie, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 REQUERIDO: Nome: ADILSON JOSE DE 

BARROS NETO Endereço: RUA CAPITÃO IPORA, 416, Edificil Condor, Ap. 

102, PICO DO AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-090 FINALIDADE: Nos 

termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do 

representante do autor para informar o CPF dos proprietários dos veículos 

item 3 e 4 do ID 28132661, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038371-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BENEDITO LEITE OAB - MT27059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE CARVALHO PASSOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1038371-46.2019.8.11.0041 
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REQUERENTE: Nome: FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS Endereço: 

AVENIDA CINCO, 21, QDRA 21 LOTE 18, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78095-336 REQUERIDO: Nome: ALEX DE CARVALHO PASSOS 

Endereço: AVENIDA CINCO, 21, QDRA 21 LOTE 18, PARQUE CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78095-336 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor 

para retirar o alvara expedido e efetuar o pagamento das custas 

processuais no prazo de 20 (vinte) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cuiabá - MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1061267-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. S. (REQUERIDO)

P. R. D. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1061267-83.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:DULCINEIA 

RODRIGUES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS POLO PASSIVO: DIOGENES CANDIDO 

STEVANELLI e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas - AUTOR, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - 4ª VARA 

FAMÍLIA CUIABÁ Data: 28/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749967 Nr: 1651-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENIA CALDAS ABREU - 

OAB:13337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISCO DE 

ASSIS COSTA, para devolução dos autos nº 1651-44.2012.811.0041, 

Protocolo 749967, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014307-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. T. P. (REQUERIDO)

M. A. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT12525-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS OAB - PR83570 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MASSOLI REY PARRADO OAB - MT19623/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014307-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ANTONIO BORGES 

PEREIRA REQUERIDO: MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA, ERICO 

MASSOLI TICIANEL PEREIRA Vistos, etc. Determino que a Advogada 

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS recolha a taxa de 

desarquivamento de autos e junte nos autos. Após, intime - se a parte 

autora para que se manifeste quanto a petição de Id. 25959052. Intime - 

se. Cumpra - se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014307-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. T. P. (REQUERIDO)

M. A. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT12525-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS OAB - PR83570 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MASSOLI REY PARRADO OAB - MT19623/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014307-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ANTONIO BORGES 

PEREIRA REQUERIDO: MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA, ERICO 

MASSOLI TICIANEL PEREIRA Vistos, etc. Determino que a Advogada 

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS recolha a taxa de 

desarquivamento de autos e junte nos autos. Após, intime - se a parte 

autora para que se manifeste quanto a petição de Id. 25959052. Intime - 

se. Cumpra - se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014307-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. T. P. (REQUERIDO)

M. A. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT12525-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS OAB - PR83570 
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(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MASSOLI REY PARRADO OAB - MT19623/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014307-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ANTONIO BORGES 

PEREIRA REQUERIDO: MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA, ERICO 

MASSOLI TICIANEL PEREIRA Vistos, etc. Determino que a Advogada 

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS recolha a taxa de 

desarquivamento de autos e junte nos autos. Após, intime - se a parte 

autora para que se manifeste quanto a petição de Id. 25959052. Intime - 

se. Cumpra - se. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038399-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH AZEVEDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO LUCAS PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1038399-82.2017.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO 

(58) POLO ATIVO: Nome: MARGARETH AZEVEDO PEREIRA DIAS 

Endereço: RUA VINTE E NOVE, 17, Quadra 46 - setor V, CPA III, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-384 POLO PASSIVO: Nome: JULIANO LUCAS PEREIRA 

DIAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). DECISÃO: Determino a intimação pessoal da 

parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde já a intimação via edital. Decorrido o 

prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique – se e encaminhem – se os autos ao MP. Por fim, 

conclusos. Intime – se. Cumpra – se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WELLITOM OSORSKI GOULART, digitei. 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.(M)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0020509-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARMENAS ARRUDA ALT (REQUERENTE)

JUREMA ARRUDA ALT (REQUERENTE)

DANIEL ARRUDA ALT (REQUERENTE)

EDUARDO BRAULY ARRUDA ALT (REQUERENTE)

THELMA ARRUDA ALT (REQUERENTE)

MARIO ALT (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO NUNES OAB - MT3352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNILDA DE ARRUDA ALT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

intimação do patrono da parte autora para que cumpra o Despacho de ID 

24806065, no prazo de 20 (vinte) dias. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. 

WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 .

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023829-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. S. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. M. D. S. S. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1023829-91.2017.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: PEDRO PAULO DA SILVA OLIVEIRA Endereço: 

RUA NEUSA GOULART, 10, QDA 07, LIBERDADE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-001 POLO PASSIVO: Nome: YASMIN MIKAELA DA SILVA 

SANTANA OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, III, CPC). DECISÃO: Determino a intimação 

pessoal da parte Autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e voltem conclusos 

para Extinção. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WELLITOM OSORSKI 

GOULART, digitei. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.(M)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0054660-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. P. L. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175-O (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ALVARÁ DE CURATELA DEFINITIVA Nº 

350/2019 Dados do Processo: Processo: 0054660-13.2015.8.11.0041; 

Tipo: Família e Sucessões Espécie: INTERDIÇÃO Requerente: CLEUDIS DE 

PONTES LEITE OLIVEIRA Requerido: ADELINA DE PONTES Autorizado(s): 

CLEUDIS DE PONTES LEITE OLIVEIRA, CPF: 632.872.501-91, RG: 

0943518-2 SSP/MT Destinatário(s): A QUEM DE DIREITO Encargo: Curatela 

Definitiva Finalidade: NOMEAR CLEUDIS DE PONTES LEITE OLIVEIRA, 

ACIMA QUALIFICADA, CURADORA DEFINITIVA DE ADELINA DE PONTES, 

RG: 2262222-5, CPF: 040.245.391-32, TENDO A FINALIDADE DE 

REGULARIZAR A SITUAÇÃO RELACIONADA À CURATELA EM RAZÃO 

DO FALECIMENTO DA ATUAL CURADORA SRª CARMOZINA DE PONTES. 

É TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUAISQUER NATUREZA, AINDA, A PROIBIÇÃO DOS CURADORES DE 

FAZER (EM) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO 

CURATELADO, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

OBSERVAÇÕES: A autenticidade deste alvará poderá ser certificada no 

endereço ou por meio do telefone indicado abaixo. A(s) pessoa(s) acima 

nominada(s) e qualificada(s), física(s) ou jurídica(s), fica(m) autorizada(s), 

pelo presente, a praticar(em) o(s) ato(s) acima especificado(s) no campo 

"FINALIDADE". Cuiabá, 19 de dezembro de 2019 Juiz de Direito Luis 

Fernando Voto Kirche SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro 

Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6485 - TELEFONE: ( 65) 3648-6486

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0054660-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. P. L. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175-O (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ALVARÁ DE CURATELA DEFINITIVA Nº 

350/2019 Dados do Processo: Processo: 0054660-13.2015.8.11.0041; 

Tipo: Família e Sucessões Espécie: INTERDIÇÃO Requerente: CLEUDIS DE 

PONTES LEITE OLIVEIRA Requerido: ADELINA DE PONTES Autorizado(s): 

CLEUDIS DE PONTES LEITE OLIVEIRA, CPF: 632.872.501-91, RG: 

0943518-2 SSP/MT Destinatário(s): A QUEM DE DIREITO Encargo: Curatela 

Definitiva Finalidade: NOMEAR CLEUDIS DE PONTES LEITE OLIVEIRA, 

ACIMA QUALIFICADA, CURADORA DEFINITIVA DE ADELINA DE PONTES, 

RG: 2262222-5, CPF: 040.245.391-32, TENDO A FINALIDADE DE 

REGULARIZAR A SITUAÇÃO RELACIONADA À CURATELA EM RAZÃO 

DO FALECIMENTO DA ATUAL CURADORA SRª CARMOZINA DE PONTES. 

É TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUAISQUER NATUREZA, AINDA, A PROIBIÇÃO DOS CURADORES DE 

FAZER (EM) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DO 

CURATELADO, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. 

OBSERVAÇÕES: A autenticidade deste alvará poderá ser certificada no 

endereço ou por meio do telefone indicado abaixo. A(s) pessoa(s) acima 

nominada(s) e qualificada(s), física(s) ou jurídica(s), fica(m) autorizada(s), 

pelo presente, a praticar(em) o(s) ato(s) acima especificado(s) no campo 

"FINALIDADE". Cuiabá, 19 de dezembro de 2019 Juiz de Direito Luis 

Fernando Voto Kirche SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro 

Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6485 - TELEFONE: ( 65) 3648-6486

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0054660-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. P. L. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175-O (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

retirar alvará. Após esse prazo, os autos serão arquivados. CUIABÁ, 28 

de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049308-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MARLA DAS VIRGENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CRISPIM (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1049308-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): THAIS MARLA DAS VIRGENS 

RÉU: JOSE CRISPIM Vistos, etc. No despacho de ID n.º 25705616 

designou-se audiência de tentativa de conciliação para a data de 

02.12.2019, às 13:00 horas. Considerando que a parte Requerida não foi 

citada (ID n.º 26597619), intime-se a parte Autora, para que apresente 

novo endereço da parte Requerida. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031106-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - MT21144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO OAB - 878.207.301-53 (PROCURADOR)

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - 580.980.701-15 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o feito com 

Intimação do patrono da parte autora, para que se manifeste da petição de 

ID 28039600. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 .(M)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789776 Nr: 43802-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIA GLORIA RIBEIRO, MOACIR OLIMPIO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT, MILANA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

18.352-O, SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAKSON ROBERTO 

PASCHOAL, para devolução dos autos nº 43802-25.2012.811.0041, 

Protocolo 789776, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002433-53.2020.8.11.0041

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

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA OAB - 190.552.851-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

I. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002433-53.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28353688 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que não foi encartado 

aos autos a cópia da sentença que decretou a interdição do curatelado, 

documento este, indispensável à propositura da presente ação, nos 

termos do art. 320, CPC/2015, razão pela qual, faculto, seja sanado o 

defeito apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, conforme as disposições do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015. Decorrido o aludido interregno sem qualquer manifestação, 

certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, atendida a 

determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. (...)". Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. L. (REU)

I. P. D. L. (REU)

G. L. (REU)

T. M. D. L. (REU)

D. F. P. (REU)

R. F. L. (REU)

V. H. P. D. L. (REU)

A. P. D. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001208-95.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 27956029, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2020, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fornecer 

meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça, por meio da 

emissão de guia através do site do TJMT, carreando aos autos a guia e o 

respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar cumprimento ao 

mandado já expedido. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002596-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. P. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002596-33.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28295469, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26/03/2020, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1048706-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1048706-27.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 28420888, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002855-28.2020.8.11.0041

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

LUIZ EDUARDO SANTOS DE SOUZA OAB - 024.884.121-12 

(REPRESENTANTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. E. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002855-28.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28380791 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que o autor pleiteia a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, 

vislumbro que o mesmo informou nos autos que é bancário, em 

decorrência, faculto, o prazo de 15 dias, para que sejam acostados ao 

feito, documentos que comprovem a sua condição de hipossuficiente, sob 

pena de indeferimento da pretendida benesse. Decorrido o aludido 

interregno sem qualquer manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. Por outro lado, atendida a determinação supra, após 

certificada a ocorrência, prossiga no cumprimento da decisão que se 

segue. (...)" Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017322-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. C. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. S. (REU)

A. V. D. A. S. (REU)

W. G. D. C. (REU)

E. D. A. S. (REU)

E. D. A. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o recurso de Apelação 

interposto, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, oferecer Contrarrazões. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1060675-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA RODRIGUES DA SILVA OAB - 031.335.871-02 (REPRESENTANTE)

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DA SILVA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1060675-39.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem se processar em segredo de justiça, 

conforme dispõe o art. 189, inciso II, do NCPC, o presente tramitará em 

sigilo, devendo ser efetuadas as anotações pertinentes. Por conseguinte, 

intimem-se os subscritores da exordial para que aportem ao feito a 

procuração que eventualmente lhe foi outorgado pela autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 

76, §1º, I, do Código de Processo Civil/2015. De outro norte, verifico que a 

autora postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ela firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo supracitado, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de 

ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Constato, ainda, que 

não foi encartado a cópia da certidão de nascimento do infante, 

documento necessário à propositura da presente ação, nos termos do art. 

320, CPC/2015, razão pela qual, faculto, sejam sanados os defeitos 

apontados, no mesmo lapso suso, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme as disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. 

Após, com o decurso do aludido prazo, conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038542-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VICENTE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA BRANDAO OAB - 830.575.601-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1038542-37.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Compulsando os 

autos, vislumbro que por meio da petição de ID. 27953540, Lorrayne 

Vitória da Silva Lara, representada por sua genitora Maria Antônia de 

Lara, relata ser filha do falecido, comprovando o alegado por meio do 

documento encartado no ID 27954039, e sem sequência, postula o 

levantamento da sua quota parte depositada e vinculada a estes autos. 

Desta feita, defiro o alusivo pedido, razão pela qual, expeça-se o alvará 

de levantamento em favor da interessada, observando-se o percentual 

estabelecido na sentença para cada herdeiro. Após, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Às providências. Cuiabá/MT, 28 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005934-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. R. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. F. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSALINA JUREMA MACHADO DA SILVA OAB - MT26566/O 

(ADVOGADO(A))

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28482644, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002913-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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C. L. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE PAES DE BARROS OAB - MT14216/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002913-31.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 28437896, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 26/03/2020, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1052668-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. D. S. F. (REU)

H. C. O. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

28429969, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1049371-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORISVALDO FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

RUY DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

LINCON DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1049371-43.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial de ID. 27254102 e, por conseguinte, determino ao Sr. Gestor que 

se proceda com a inclusão dos herdeiros da falecida, a saber, Lincon da 

Silva Barbosa e Ruy da Silva Barbosa, no sistema PJE. Sem prejuízo, 

acostado ao feito, nesta oportunidade, a resposta do BacenJud, 

prossiga-se no cumprimento do despacho de outrora. Às providências. 

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1052562-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SANTANA GARCEZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

ALINE IHARA DA SILVA GARCEZ (HERDEIRO)

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1052562-96.2019 VISTOS, ETC. Acostado ao feito a 

resposta do BacenJud, prossiga-se no cumprimento do despacho de 

outrora. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1032454-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. P. (REQUERENTE)

A. M. G. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032454-80.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28324479 - "VISTOS, ETC. Indefiro os pedidos formulados na petição de 

ID. 27498850, eis que, diante da informação de ID. 18947932, os 

interessados deverão manejar ação pertinente a fim de possibilitar a 

restauração do registo. Por conseguinte, tendo em vista que o presente 

feito já foi sentenciado, cujo decisum já transitou em julgado, ID. 18446338, 

portanto, encerrada a prestação jurisdicional, expeça-se o necessário 

para o seu arquivamento definitivo. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023413-29.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. P. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LEITE PECORA E CAMPOS OAB - 704.294.721-53 

(REPRESENTANTE)

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

JAIR DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT4823/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0023413-29.2006.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28438057. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002913-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE PAES DE BARROS OAB - MT14216/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. F. (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002913-31.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, vislumbro tratar-se de Ação Revisional 

de Alimentos com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Eduardo Fiório 

Constante, representado por sua genitora Carla Ludmylla Aparecida Fiório 

em face de Eloir Constante Filho, todos qualificados nos autos. Aduz a 

representante legal do requerente, em apertada síntese, que restou 

definido em juízo que o requerido pagaria, a título de pensão alimentícia, o 

percentual de 64% do salário mínimo. Pleiteia, em sede de tutela de 

urgência, a revisão dos alimentos para majorá-los no importe de três 

salários mínimos, sustentando que os alimentos outrora fixados, não são 

capazes de cobrir as despesas do menor. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela 

provisória vindicado, necessário salientar que o artigo 1.699, do Código 

Civil, dispõe que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna 

de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou 

majoração do encargo”. O artigo 300, caput, da lei processual, por sua 

vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, a ausência de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, tenho que tais 

requisitos legais se perfazem presentes. Isso, pois, perscrutando o caso 

concreto, verifico que a parte autora asseverou que as despesas do 

infante aumentaram e que o valor percebido a título de pensão alimentícia 

não cobre as necessidades básicas do alimentado. Todavia, ressai dos 

comprovantes encartados aos autos que a maior parte desses gastos se 

referem a dispêndios esporádicos, tais como, aquisição de roupas, 

calçados, farmácia, lazer, etc. Assim, importante ressaltar, que os 

referidos gastos não podem ser considerados como despesa mensal do 

menor, a fim de possibilitar a majoração da pensão alimentícia outrora 

fixada no importe pleiteado na r. peça de ingresso, lembrando, ainda, que 

o dever de sustento dos filhos menores incumbe a ambos os genitores. No 

entanto, não obstante parte dos comprovantes encartados ao processo 

referirem-se a despesas extraordinárias, vislumbro que restou 

demostrado, a princípio, a probabilidade do direito invocado, porquanto, a 

somatória aproximada das expensas corriqueiras totalizam cerca de 

R$2.000,00, de maneira que, em uma análise superficial do feito, entendo 

ser realmente insuficiente à mantença do menor o valor atualmente pago 

pelo requerido, de modo que se faz necessário a sua majoração para o 

equivalente a um salário mínimo. Igualmente, em relação ao perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, constato que se mostra evidente, 

eis que se trata de obrigação alimentar, e, diante da alteração da situação 

que outrora justificou a avença da importância mencionada, a majoração, 

no caso, demonstra-se indispensável as despesas habituais do menor, 

sendo evidente que não poderá aguardar o regular trâmite processual sem 

prejuízo de seu sustento. A reversibilidade do provimento jurisdicional 

provisório, por sua vez, se faz presente, pois, a qualquer momento, o 

mesmo poderá ser revogado a fim de restabelecer o status quo ante. 

Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo o deferimento da 

tutela provisória vindicada. Ante o exposto, com base no artigo 300 do 

NCPC, DEFIRO parcialmente a liminar para que sejam majorados 

provisoriamente os alimentos, os quais ARBITRO no valor equivalente a um 

salário mínimo, a ser descontado em folha de pagamento na data do 

vencimento e depositado em conta de titularidade da genitora do infante, a 

saber, conta nº. 0006961-2, agência 1263-7, do Banco Bradesco, bem 

como o requerido deverá arcar com o custeio de 50% das despesas 

extraordinárias, a saber, escolares (matrícula, materiais e uniforme), 

médicas, odontológicas, farmacêuticas e vestimentas, quando 

necessários. Por conseguinte, expeça-se ofício ao órgão empregador do 

requerido, “Palusa Distribuidora de Auto Peças”, para que se proceda ao 

desconto da pensão alimentícia na forma acima determinada. Na 

sequência, com fulcro no artigo 9º, § 2º da Lei nº 5.478, de 1968, designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 

de março de 2020, às 14h40min, por ausência de data anterior na pauta. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes, a fim de que compareçam na 

audiência outrora designada, acompanhados de seus respectivos 

advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência da parte autora, 

acarretará a extinção e arquivamento do processo e, enquanto a ausência 

do requerido implicará em revelia, além de confissão quanto à matéria de 

fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 5.478/68. De outro viés, caso não 

haja acordo entre as partes na audiência, poderá o requerido contestar a 

ação, desde que o façam por intermédio de advogado, passando-se, em 

seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença (art. 9º da Lei 

nº. 5.478/68). Sem prejuízo, indefiro, por ora, a pesquisa através do 

sistema INFOJUD, porquanto o requerido sequer fora citado. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 28 

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

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003129-89.2020.8.11.0041

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

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CAMPOS FIGUEIREDO OAB - 998.065.841-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON INACIO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1003129-89.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que a parte autora, postula a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não acostou ao feito 

a necessária e indispensável declaração de hipossuficiência, a ser 

firmada por ela, bem assim qualquer documento que demonstre que 

preenche os requisitos para o deferimento da benesse pretendida, assim, 

faculto que seja acostado ao feito, do mesmo lapso suso, a fim de 

regularizar a situação apontada, sob pena de ser indeferido o benefício de 

assistência judiciária. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Prosseguindo, vislumbro que a 

parte autora postula o arbitramento de alimentos provisórios. Assim, ressai 

dos autos que até o momento restou demonstrado à inequívoca relação de 

parentesco e, tendo em vista o binômio necessidade-possibilidade e a 

obrigação de ambos os genitores em prestar a necessária assistência aos 

filhos, ARBITRO alimentos provisórios no valor equivalente a 60% 

(sessenta pontos percentuais) do salário mínimo vigente, a serem pagos 

até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados na conta de titularidade da 

genitora da menor, a saber, agência 2295, operação 013, conta poupança 

nº.36509-5, da Caixa Econômica Federal. Na sequência, com fulcro no 

artigo 9º, § 2º da Lei nº 5.478, de 1968, designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 

15h00min. Cite-se o requerido e intimem-se as partes, a fim de que 

compareçam na audiência outrora designada, acompanhados de seus 

respectivos advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência da 

representante legal da parte autora, acarretará a extinção e arquivamento 

do processo e, enquanto a ausência do requerido implicará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei 

nº. 5.478/68. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, poderá o requerido contestar a ação, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e a prolação de sentença. (art. 9º da Lei nº. 5.478/68) Por 

ocasião da citação, o requerido também deverá ser intimado, quanto aos 

alimentos provisórios fixados e que estes são devidos desde a citação 

(art. 13, §2º, da lei nº 5.478/1968). Processe-se em segredo de justiça, 

conforme o art. 189, inciso II, do NCPC. Expeça-se o necessário. Ciência 

ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003121-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

VANICE PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

APARECIDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

ANTONIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

ADAO ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1003121-83.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por Vanice Pereira de Freitas e outros, ID. 28266575, em que 

aponta omissão na decisão exarada no ID. 27326147, argumentando que 

este juízo determinou a restituição dos valores levantados em excesso 

pelos interessados sem que houvesse nos autos memória de cálculo 

atestando tal situação. Certificada a tempestividade recursal, vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Da análise do pleito cumpre-me, 

inicialmente, verificar se os embargos foram apresentados dentro do 

prazo legal e, sob este prisma, tenho que a sua interposição ocorreu 

aprazadamente, consoante se extrai da certidão de ID. 28274371, razão 

pela qual passo a sua apreciação. É pacífico o entendimento de que os 

embargos de declaração constitui-se meio idôneo a ensejar o 

esclarecimento da obscuridade, solucionar a contradição ou o suprimento 

da omissão verificada no veredicto embargado (art. 1.022, incisos I, II e III, 

do CPC/2015). Visa à inteireza, à harmonia lógica e à clareza do decisum, 

aplainando dificuldades e afastando óbices à boa compreensão e eficaz 

execução do julgado. Decisão obscura é aquela que não é clara o 

suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Isto é, a 

obscuridade existe quando a sentença não propicia às partes o pleno 

entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão 

sufragada pelo julgador. Contraditória é a decisão que contém 

incoerências, ou seja, a contradição caracteriza-se pela incompatibilidade 

havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a 

omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre 

algum ponto do pedido. Em outras palavras, a decisão é omissa quando 

deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em 

qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC/2015 (art. 

1.022, parágrafo único). Com efeito, os embargos de declaração é 

recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não se presta à 

rediscussão da matéria. Não é possível, portanto, que se proceda, 

novamente, à análise da matéria já decidida. Sobre o alcance dos 

embargos declaratórios, leciona o processualista Humberto Theodoro 

Júnior, ipsis litteris: “O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal (art. 

535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam a reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio 

recursal”[1]. Preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil em 

vigor, litteris: Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo. O artigo 1.022, no mesmo codex, 

é hialino ao dispor acerca do seu cabimento, in verbis: Art. 1.022 Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Nesse contexto, os embargos de 

declaração têm por principal objetivo esclarecer, complementar e 

aperfeiçoar qualquer decisão judicial (decisões interlocutórias, sentenças, 

decisões monocráticas e acórdãos) (art. 1.022 do Código de Processo 

Civil de 2015), de modo a permitir seja oferecida uma tutela jurisdicional 

clara e completa. Esse recurso não tem a função, portanto, de viabilizar a 

revisão ou a anulação das decisões judiciais, com a revisitação das teses 

suficientemente versadas, e, sim, de corrigir seus defeitos (erro material, 

erro de cálculo, obscuridade, contradição e omissão) (arts. 463 e 535 do 

Código de Processo Civil de 1973 e 494 e 1.022 do Código de Processo 

Civil de 2015), os quais podem comprometer a utilidade do decisório, em 

desprestígio à garantia de máxima efetividade do direito de ação (art. 5º, 

inc. XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil). Outra não é 

a previsão do art. 494 do Código de Processo Civil de 2015, cuja redação 

é expressa no sentido de que ao juiz é dado modificar a decisão prolatada 

"para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo" e "por meio de embargos de declaração", 

bem como do art. 1.022 do mesmo diploma legal, segundo o qual há 

cabimento de embargos de declaração para: [a] "esclarecer obscuridade"; 

[b] "eliminar contradição"; [c] "suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; e/ou [d] 

"corrigir erro material". No caso dos autos, alega o embargante que a 

decisão embargada foi omissa ao não se embasar em cálculo elaborado 

pela Contadoria Judicial a fim de determinar, apenas então, a restituição 

dos valores levantados em excesso. Todavia, constato que não obstante 

os argumentos delineados pelos embargantes, inexiste omissão no ato 

jurisdicional outrora proferido, eis que esta magistrada consignou o valor 

exato que cada interessado deverá restituir em juízo, quantia obtida 

através de simples cálculo aritmético de subtração. Ora, se os 

interessados levantaram R$ 14.911,21, mas faziam jus, cada um, a 

R$8.946,72, certo é que devem restituir o valor mencionado na decisão 

embargada. Demais disso, além de se tratar de simples cálculo aritmético, 

acaso fosse necessário encaminhar a demanda para a contadoria o seria 

apenas para efetuar a atualização monetária do valor a ser restituído 

pelas partes. Diga-se, ainda, que a certidão exarada pelo Gestor goza de 

presunção relativa de veracidade e boa-fé não desfeita pelos 

interessados, de maneira que se presume que as informações nela 

contidas são verdadeiras. De qualquer forma, o extrato da conta vinculada 

a estes autos foi encartado no ID. 25462350, pp. 9-12, antes da expedição 

dos alvarás, denotando-se que o valor autorizado na sentença, 20% em 

favor de cada interessado, correspondia, na ocasião, a R$8.946,72 e não 

ao efetivamente levantado, logo, bastava uma simples conta para que o 

causídico dos interessados tivesse constatado que a quantia constante 

no alvará expedido pela Secretaria estava equivocado e, cumprindo com o 

seu dever de colaboração, alertado o juízo, o que seria, no mínimo, um ato 

de boa-fé. Todavia, por não constatar qualquer equívoco na decisão que 

possa ser sanado por meio de embargos, sendo certo que havendo 

irresignação da embargante em face do teor do pronunciamento judicial, 

necessária à interposição de recurso propriamente dito. ANTE O 

EXPOSTO, recebo os presentes embargos, pois tempestivos, mas 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. No 

mais, concedo o prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão de ID. 

27326147, o qual, se decorrido in albis, determino ao Sr. Gestor que 

encaminhe o feito à contadoria judicial para a atualização monetária do 

valor que deverá ser restituído aos autos e, após, imediatamente 

conclusos. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito [1] in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. Rio 

de Janeiro: Forense, 2006. p. 669/670.
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VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1020651-37.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES opostos por VIVIANE 

BATISTA GUMS BELCHÓ, através do qual objetiva sanar apontada 

contradição contida na decisão proferida no ID. 26322489, a qual, 

segundo alega, foi contraditória por negar que a inventariante realize a 

alienação de bem deixado pelo espólio. Certificada a tempestividade 

recursal, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Da análise 

do pleito cumpre-me, inicialmente verificar a tempestividade do recurso e 

sob este prisma, tenho que a interposição dos Embargos de Declaração 

se deu aprazadamente, consoante se depreende da certidão de ID. 

20012595, razão pela qual passo a sua apreciação. É pacífico o 

entendimento de que os embargos de declaração constitui-se meio idôneo 

a ensejar o esclarecimento da obscuridade, solucionar a contradição ou o 

suprimento da omissão verificada no veredicto embargado (art. 1.022, 

incisos I, II e III, do CPC/2015). Visa à inteireza, à harmonia lógica e à 

clareza do decisum, aplainando dificuldades e afastando óbices à boa 

compreensão e eficaz execução do julgado. Decisão obscura é aquela 

que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do 

texto. Isto é, a obscuridade existe quando a sentença não propicia às 

partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento 

expostos na decisão sufragada pelo julgador. Contraditória é a decisão 

que contém incoerências, ou seja, a contradição caracteriza-se pela 

incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da 

decisão. Já a omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se 

manifestar sobre algum ponto do pedido. Em outras palavras, a decisão é 

omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como 

aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, 

do CPC/2015 (art. 1.022, parágrafo único). Com efeito, os embargos de 

declaração é recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não 

se presta à rediscussão da matéria. Não é possível, portanto, que se 

proceda, novamente, à análise da matéria já decidida. Sobre o alcance dos 

embargos declaratórios, leciona o processualista Humberto Theodoro 

Júnior, ipsis litteris: “O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal (art. 

535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam a reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao 

julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo 

julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio 

recursal”[1]. Nesse contexto, os embargos de declaração têm por principal 

objetivo esclarecer, complementar e aperfeiçoar qualquer decisão judicial 

(decisões interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos) 

(art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), de modo a permitir seja 

oferecida uma tutela jurisdicional clara e completa. Esse recurso não tem a 

função, portanto, de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões 

judiciais, com a revisitação das teses suficientemente versadas, e, sim, de 

corrigir seus defeitos (erro material, erro de cálculo, obscuridade, 

contradição e omissão) (arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil de 

1973 e 494 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), os quais podem 

comprometer a utilidade do decisório, em desprestígio à garantia de 

máxima efetividade do direito de ação (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição 

da República Federativa do Brasil). Outra não é a previsão do art. 494 do 

Código de Processo Civil de 2015, cuja redação é expressa no sentido de 

que ao juiz é dado modificar a decisão prolatada "para corrigir-lhe, de 

ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo" e "por meio de embargos de declaração", bem como do art. 1.022 

do mesmo diploma legal, segundo o qual há cabimento de embargos de 

declaração para: [a] "esclarecer obscuridade"; [b] "eliminar contradição"; 

[c] "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento"; e/ou [d] "corrigir erro material". Afeto a 

essas premissas, o n. causídico aduz que o pedido de venda de imóvel 

inventariado é para pagamento de despesas essenciais, destinadas a 

própria subsistência dos interessados e também para a quitação de 

dívidas do espólio. Afirma que o inventariado possui dívidas condominiais 

no importe de R$ 30.735,71 e caso não seja quitado o débito, o imóvel 

localizado no Condomínio Flor do Cerrado poderá ser penhorado e leiloado. 

Prossegue alegando não ser obrigatória a quitação de tributos fiscais para 

a homologação da partilha, tampouco alienação de bem imóvel. Argui que a 

decisão proferida nos autos fora contraditória por negar que a 

inventariante realize a alienação de bem inventariado para quitar despesas 

essenciais, inclusive referentes ao bem inventariado tais como IPTU, 

condomínio e etc. Ainda, afirma que a citada decisão é contraditória 

‘quando relata que não ocorreu a juntada de nenhuma certidão, como 

podemos ver já foram juntadas as seguintes certidões negativas: Certidão 

emitida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (Ids 13966905 e 11879532) e 

Certidão emitida pela SEFAZ do Estado de Mato Grosso (Id 13967028). 

Outra contradição, é em relação apresentação do plano de partilha, 

conforme verifica-se na petição de ID 11879493, pagina 03, o plano de 

partilha foi apresentado na data de 22/02/2018, juntamente com as 

primeiras alegações.’ Todavia, no pedido colacionado no ID. 13966905, a 

inventariante informou que ‘Com a morre do de cujus, todas as despesas 

do lar recaíram sobre a requerente, principalmente as referentes as suas 

crianças, necessitando estas de artigos de primeira necessidade para 

sobrevivência. Neste diapasão, precisam ser custeados a alimentação, 

vestuário, saúde, escola dentre outros. (...) tudo com vistas a manutenção 

de sua casa e de seus filhos (...)’, e pugnou pela alienação do imóvel 

localizado no Condomínio Flor do Cerrado, quadra 13, lote 01, Cuiabá/MT. 

O pleito fora reiterado no ID. 16176652, destacando a necessidade da 

inventariante em prover o sustento do seu lar, manutenção da educação e 

vestimenta de seus filhos. Assim, resta clarividente que a inventariante 

não reivindicou a venda do imóvel suso mencionado para pagamento de 

despesas do espólio, de forma que não merece reforma a decisão que 

indeferiu a venda do referido bem para custear despesas pessoais dos 

interessados. Nessa toada, não há contradição na decisão de ID. 

26322489, eis que este juízo não negou à inventariante a administração do 

espólio, dever que lhe cabe por obrigação legal, uma vez que até a 

prolação do referido decisório, a inventariante não mencionou dívidas 

deixadas pelo falecido à título de IPTU e condomínio, tratando-se estes de 

fatos novos, que deverão ser devidamente comprovados para a correta e 

posterior análise deste juízo. Outrossim, inexiste contradição na decisão 

proferida no que tange à juntada das certidões negativas de dívidas 

deixadas pelo extinto, uma vez que as colacionadas ao feito estão com as 

validades vencidas, bem assim diversos documentos estão ausentes. No 

que concerne à afirmação de que houve contradição na decisão em 

relação ao plano de partilha e primeiras declarações, consoante decisão 

de ID. 18493569, este juízo determinou, dentre outras providências, a 

reapresentação das primeiras declarações, eis que a colacionada ao feito 

estava em desconformidade com a legislação civil brasileira, e a juntada 

do correspondente plano de partilha retificado, o que não fora realizado 

até o presente momento. Nesse viés, as primeiras declarações 

apresentadas no ID. 11879493 informam que o de cujus deixou 50% 

(cinquenta pontos percentuais) de um imóvel localizado no Condomínio Flor 

do Cerrado, quadra 13, lote 01, Cuiabá/MT, de maneira que os outros 50% 

(cinquenta pontos percentuais) pertenceriam à recorrente, não sendo 

colacionada aos autos a matrícula atualizada do bem, documento que 

comprova a propriedade, embora a inventariante tenha sido instada para 

fazê-lo. Deste modo, a princípio, as dívidas que recaírem sobre o aludido 

bem deverão ser divididas em 50% (cinquenta por cento). Lado outro, a 

inventariante colacionou no ID. 27364973 GIA-ITCD, cujo possui 

informações sobre um terreno localizado no Condomínio Flor do Cerrado, 

quadra 02, lote 05, Cuiabá/MT, o qual não fora arrolado nas primeiras 

declarações. Ao que parece, o inventariado possuía mais de um imóvel 

localizado no mesmo Condomínio, entretanto, não fora comprovada a 

propriedade de nenhum bem. Desta feita, não há como averiguar se a 

sentença colacionada no ID. 27364970 refere-se a um ou a outro bem, 

tendo em vista que as informações são insuficientes. Ainda, deve-se levar 

em consideração que a sentença supra, menciona a existência de dívida 

na quantia de R$ 14.917,52 relativamente a aluguéis e taxas condominiais, 

todavia, em nenhum momento a inventariante relata ou comprova a 

existência de contrato de aluguel firmado pelo falecido, e, ainda, que o 

valor apresentado no ID. 27364971, não corresponde ao da sentença 

juntada no ID. 27364970. Assim, não constato qualquer equívoco na 

decisão que possa ser sanado por meio de embargos, sendo certo que 

havendo irresignação do embargante em face do teor do pronunciamento 

judicial necessária a interposição de recurso propriamente dito. ANTE O 

EXPOSTO, recebo os presentes embargos, porquanto tempestivos, mas 
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JULGO-OS IMPROCEDENTES. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito [1] in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. p. 669/670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1059840-51.2019 VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos por Elida Pernet Maidana, através do qual 

objetiva sanar apontada omissão contida na decisão de ID. 27636988, a 

qual, segundo alega, foi omissa por ter determinado a juntada de certidão 

negativa de dívida expedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso do Sul, em nome do falecido, pois o aludido documento 

encontra-se colacionado aos autos, no ID. 27418278. Certificada a 

tempestividade recursal, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Da análise do pleito cumpre-me, inicialmente verificar a 

tempestividade do recurso e sob este prisma, tenho que a interposição 

dos Embargos de Declaração se deu aprazadamente, consoante se 

depreende da certidão de ID. 28111167, razão pela qual passo a sua 

apreciação. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração 

constitui-se meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, 

solucionar a contradição ou o suprimento da omissão verificada no 

veredicto embargado (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015). Visa à 

inteireza, à harmonia lógica e à clareza do decisum, aplainando 

dificuldades e afastando óbices à boa compreensão e eficaz execução do 

julgado. Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para 

ensejar a adequada compreensão do texto. Isto é, a obscuridade existe 

quando a sentença não propicia às partes o pleno entendimento acerca 

das razões de convencimento expostos na decisão sufragada pelo 

julgador. Contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, a 

contradição caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a 

fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a omissão ocorre 

quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do 

pedido. Em outras palavras, a decisão é omissa quando deixar de analisar 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC/2015 (art. 1.022, parágrafo 

único). Com efeito, os embargos de declaração é recurso integrativo, e 

não substitutivo, de tal modo que não se presta à rediscussão da matéria. 

Não é possível, portanto, que se proceda, novamente, à análise da matéria 

já decidida. Sobre o alcance dos embargos declaratórios, leciona o 

processualista Humberto Theodoro Júnior, ipsis litteris: “O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o 

julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, 

escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o 

decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam a reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal”[1]. Nesse contexto, os 

embargos de declaração têm por principal objetivo esclarecer, 

complementar e aperfeiçoar qualquer decisão judicial (decisões 

interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos) (art. 1.022 

do Código de Processo Civil de 2015), de modo a permitir seja oferecida 

uma tutela jurisdicional clara e completa. Esse recurso não tem a função, 

portanto, de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, com 

a revisitação das teses suficientemente versadas, e, sim, de corrigir seus 

defeitos (erro material, erro de cálculo, obscuridade, contradição e 

omissão) (arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 494 e 

1.022 do Código de Processo Civil de 2015), os quais podem comprometer 

a utilidade do decisório, em desprestígio à garantia de máxima efetividade 

do direito de ação (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República 

Federativa do Brasil). Outra não é a previsão do art. 494 do Código de 

Processo Civil de 2015, cuja redação é expressa no sentido de que ao juiz 

é dado modificar a decisão prolatada "para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo" e "por 

meio de embargos de declaração", bem como do art. 1.022 do mesmo 

diploma legal, segundo o qual há cabimento de embargos de declaração 

para: [a] "esclarecer obscuridade"; [b] "eliminar contradição"; [c] "suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento"; e/ou [d] "corrigir erro material". Afeto a essas 

premissas, o n. causídico aduz que a decisão inicial proferida fora omissa 

por determinar a juntada de documento já carreado aos autos, entretanto, 

não vislumbro a ocorrência de omissão no caso dos autos a manejar a 

medida em exame. Ante o exposto, recebo os presentes embargos, 

porquanto tempestivos, mas JULGO-OS IMPROCEDENTES. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lado outro, perscrutando os autos, constato que 

houve erro material na decisão de ID. 27636988, tendo em vista que os 

interessados deixaram de juntar aos autos a certidão negativa de dívida 

expedida pela Prefeitura de Campo Grande/MS, em nome do falecido. 

Desta feita, a teor do disposto no art. 494, inciso I, c/c art. 1.022, ambos 

do CPC, será permitido ao magistrado, a requerimento ou de ofício, por 

analogia, alterar a decisão, quando verificada a ocorrência de 

erros/inexatidões materiais sem conteúdo decisório, situação que se 

amolda perfeitamente ao caso em exame. Nesse contexto, RETIFICO o erro 

material contido na decisão de ID. 27636988, onde se lê, “...Concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para que aporte aos autos a certidão negativa de 

dívida expedida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul 

em nome do falecido. ...”, doravante passa a ter a seguinte redação, 

“...Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para que aporte aos autos a 

certidão negativa de dívida expedida pela Prefeitura de Campo Grande/MS, 

em nome do falecido. ...”, permanecendo incólumes os demais termos. No 

mais, procedo com a juntada da resposta do convênio BacenJud, e 

determino a intimação da inventariante para manifestar-se quanto ao valor 

bloqueado, bem assim para o cumprimento desta e da decisão de ID. 

27636988. Às providências. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] in Curso de Direito Processual 

Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 669/670.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390599 Nr: 26404-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA CAMPOS ALVES CARPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842903 Nr: 46848-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DO NASCIMENTO, LUDIO NOGUEIRA 

NEPONOCENO, MÁRCIO JOSÉ DA SILVA, MOACIR RAIMUNDO MACHADO, 

PAULO CESAR BERZUINO JUNIOR, PALLUAN LOPES DE OLIVEIRA, 

PEDRO RIBAS ALVES, SERGIO EMENEGILDO PEREIRA, TADEU JOSE 

EVANGELISTA MENDES, ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS, RONY 

ROBSON CRUZ BARROS, TENNESSE WILLIAN PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA NIEDERLE, 

para devolução dos autos nº 46848-85.2013.811.0041, Protocolo 842903, 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980890 Nr: 14522-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA CINTRA 

RASCHEJA, para devolução dos autos nº 14522-04.2015.811.0041, 

Protocolo 980890, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397470 Nr: 32082-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES 

GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Exequente para 

informar CPF e número de conta bancária para expedição de alvará, 

referente valor depositado em conta judicial vinculada a estes autos, 

conforme extrato de fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889518 Nr: 22920-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLÉGIO ALVES 

- OAB:5.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004057-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002549-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto e a vista da inadequação 

da via eleita, DENEGO A ORDEM e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei 12.016/09 e art. 

485, inciso VI, do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 

STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018876-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Por isso, e com amparo no artigo 2º, 
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parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a 

via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060342-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ARRUDA OAB - SP316484-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante ao exposto, considerando que a lide 

deduzida nesta gravita em torno de crédito tributário constituído nas CDA’s 

acima mencionadas, DECLINO da competência para conhecimento e 

julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os autos ao juízo 

competente, promovendo-se as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002534-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLAVIO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Assim, diante da ausência de prova 

pré-constituída do ato coator, bem como pela falta de delimitação do objeto 

do presente mandamus, relevante inclusive para análise do cabimento do 

mandado de segurança e da competência para seu processamento, nos 

termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE o impetrante para emendar a inicial, 

a fim de delimitar o ato coator a ser combatido, apresentar prova 

documental de sua existência e justificar sua ilegalidade. Prazo: 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do mandamus. 

Transcorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002344-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MAGALHAES VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto e a vista da inadequação 

da via eleita, DENEGO A ORDEM e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do §5º do art. 6º da Lei 12.016/09 e art. 

485, inciso VI, do CPC. Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 

STJ). Com o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002663-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES OAB - SP112499 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, pelas razões encimadas, DEFIRO A LIMINAR vindicada pelo que 

determino à autoridade coatora que, no prazo de 24 horas, admita os 

pedidos de revisão de lançamento ns. 5748324/2019 e 5748331/2019, 

encaminhando-os ao órgão competente para análise do mérito das 

alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários 

neles impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo 

administrativo referenciado. INTIME-SE. Nos termos do artigo 7º, inciso I, 

da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar 

necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se, com urgência, em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002905-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002848-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE MT 

(IMPETRADO)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por Felipe Luiz Alencar Vilarouca contra alegado ato ilegal 

praticado por Magistrado da Comarca de Guarantã do Norte. Antes do 

recebimento da inicial, requereu o impetrante a desistência do presente 

mandamus (Id. 28374037). Vieram-me conclusos. Decido. Considerando o 

pedido do impetrante, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência da ação, pelo que a DECLARO EXTINTA, sem julgamento do 

mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se os autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883004 Nr: 18544-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA GOMES DA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847761 Nr: 51221-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 51221-62.2013.811.0041, Protocolo 847761, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919127 Nr: 42843-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALTAIR BALIEIRO, 

para devolução dos autos nº 42843-83.2014.811.0041, Protocolo 919127, 

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

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941275 Nr: 55327-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LIMA DA SILVA FILHO, DULCINO GONÇALO DE 

MELO, MARIA MAZARELLO DAUBIAN COSTA, ADERSON FERREIRA 

DUARTE, DAISE PADILHA BRANDAO, TELMA AUXILIADORA GOMES DOS 

SANTOS, AIRTON JUNIO DO NASCIMENTO, ASTROGILDA GUSMÃO 

ALVES, DJANIL DA CONCEIÇÃO DE CAMPOS SILVA, MARIONNETT ACEL 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão: "Vistos. Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou 

quesitos e arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a 

partir da premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o 

esclarecimento dos pontos controvertidos.Todavia, este Juízo 

desconsiderou a existência de múltiplos autores, cuja situação particular 

há de ser individualizada pelo trabalho pericial, de modo a produzir um 

cálculo que revele o montante de eventual direito creditório de cada 

exequente.Não bastasse isso, as partes apresentaram novos quesitos. 

Para que não haja alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá 

indeferir os quesitos formulados pelas partes. Essas constatações 

revelam o subdimensionamento da complexidade do trabalho 

pericial.Razão disso, REVISO o valor dos honorários periciais para R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à 

situação de cada um dos autores, a fim de adequá-lo à verdadeira 

extensão do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, totalizando o 

montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos) reais.De outro lado, não 

houve, até a presente data, depósito do valor dos honorários periciais. Por 

conta disso, lastreado no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados 

precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) em favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo 

de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única do 

TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via 

BacenJud.INTIME-se o Sr. Perito, bem como as partes e assistentes 

técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. O laudo pericial 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias.Apresentado o laudo, 

INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem 

pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC).Os honorários periciais 

serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o 

l a u d o  e  p r e s t a d o s  t o d o s  o s  e s c l a r e c i m e n t o s 

necessários.INTIMEM-se.CUMPRA-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77133 Nr: 10919-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JOSÉ ROBERTO GOMES ALBÉFARO - OAB:5738, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827 / MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS - OAB:4.993/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Exequente para 

informar CPF e número de conta bancária para expedição de alvará, 

referente valor depositado em conta judicial vinculada a estes autos, 

conforme extrato de fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1130229 Nr: 23087-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

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

OAB:12709/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 371657 Nr: 8323-73.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA SILVA NÓBREGA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO 

- OAB:OAB/MT 15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 436056 Nr: 14622-32.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA 

LÍBERA - OAB: 7.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ABREU XAVIER 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:4.915/MT, FILIPE XAVIER 

RIBEIRO - OAB:19465/B

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA cujo valor da causa é inferior a 

60 (sessenta) salários mínimosDiante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 385008 Nr: 20618-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUDETE PEDRO DE OLIVEIRA 

- OAB:2530 - PROC.

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1128538 Nr: 22420-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA APARECIDA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORALHO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 828303 Nr: 34157-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 374021 Nr: 10472-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR SOUZA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS cujo 

valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Públ ico.Preclusa a v ia recursa l ,  remeta-se ao Juízo 

competente.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 841505 Nr: 45758-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VICTOR MAYRINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos.Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL cujo valor da 

causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. DECLARO este Juízo da 

Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e 

DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra
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 Cod. Proc.: 434219 Nr: 13353-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO JOSE DA SILVA TAPAJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC.

 Vistos.Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA cujo valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos.DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via 

recursal, remeta-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 794025 Nr: 329-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO CASTIL, GERONALDO MARTELLO 

FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 725568 Nr: 21302-96.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE DIADEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ESTEVAM 

VAZ CURVO FILHO- DEFENSOR PUBLICO - OAB:DPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1106983 Nr: 13375-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ERNESTO HERDINA, CARMEM MARIA 

HERDINA, SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 852333 Nr: 55147-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA DE ARRUDA, ELISANGELA CONCEIÇAO 

DA SILVA, EUNICE TEODORA DOS SANTOS, FATIMA APARECIDA 

FIGUEIREDO LIMA BORGES, FAUSTINO PEREIRA DE MELO, GEOWANO 

LUCK FRANCO DE MOURA, ISAIAS MARQUES DE OLIVEIRA, GERALDO 

DA COSTA TEIXEIRA, HILDA VERSALLI CARDOSO FERREIRA, IVONE 

MUTRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA cujo valor da causa é inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos.DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via 

recursal, remeta-se ao Juízo competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 426798 Nr: 9429-36.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI SILVA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA (PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA cujo valor da causa é inferior 

a 60 (sessenta) salários mínimos.DECLARO este Juízo da Terceira Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente 

incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via 

recursal, remeta-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 404267 Nr: 35993-86.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO RICARDO TAIT DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GOMES ANDRADE 

LIMA FILHO - OAB:PROC., JAQUELINE DA SILVA ALBINO - OAB:5988

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 
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Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 937907 Nr: 53602-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCY LARA CAMPOS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:8302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos....Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 242718 Nr: 11238-03.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOAQUINA DA SILVA, CICILIA GONÇALVES DE 

ABREU ALMEIDA, EDENISE FERREIRA MENDES, ANA MARIA REGO DA 

SILVA, LAURA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, FRANCISMARY DE 

AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JANE MARIA 

NOBREGA MEDEIROS, ELIETE DE ARRUDA VASCONCELOS, HELOISA 

HELENA G. DA SILVA, ANA CAROLINA PEREIRA LUIZ, TEREZINHA JOSE 

DA SILVA, FLAVIA ALVES AMORIM BEZERRA, MARIA DAS G. CAMPOS 

FONTOURA, LIGIA DANIELA OTT DE SENA, JANDIRA LUZIA TEIXEIRA DA 

COSTA OLIVEIRA, WESLAINE VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, DANIEL ZAVAREZE - OAB:10149/MT, 

JOSÉ ROBERTO HERMANN RAMOS - OAB:8.855/MT, JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 738425 Nr: 34996-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC

 Vistos... DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o 

processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 712506 Nr: 5668-60.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, LUCAS OSVANI - 

OAB:13920

 Vistos.Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO cujo 

valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1042062 Nr: 42569-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB PONTES E LACERDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 

OAB:19.662, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de 

Mato Grosso em face da decisão exarada à fl. 308, consistente no declínio 

da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital.

 Recurso não sujeito a preparo. Por tempestivo, conheço dos 

declaratórios.

Analisando os argumentos lançados na petição recursal, verifica-se que 

assiste razão a parte embargante pois, tratando-se de pessoa jurídica, 

somente podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública, “... as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006” (art. 5º, I, da Lei n. 

12.153/09).

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo no 

artigo 1022, III, c/c artigo 494, do CPC, CONHEÇO dos embargos de 

declaração, razão pela qual saneio o erro material, pelo que REVOGO a 

decisão anterior.

Intimem-se.

Após, conclusos para julgamento conforme o estado do processo.

CUMPRA-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1023776 Nr: 33785-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA COIMBRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

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

OAB:13.693-A, ROSEMEIRE DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex nascimento de oliveira 

- Procurado do Muni - OAB:, Breno Barreto Moreira de Oliveira - 

OAB:Proc. do Estado

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 
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12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 920457 Nr: 43699-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYNTON MORETTI STOPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENT. 

TÉCNICA DA POLITEC, FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL - 

OAB:12492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: leonardo rodrigues caldas - 

OAB:113.756/RJ

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 352603 Nr: 22800-38.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.843, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926/MT, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos... Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 

12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para 

o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para 

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060781-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1060781-98.2019.8.11.0041. 

IMPETRANTE: G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME IMPETRADO: 

SECRETÁRIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança, com pedido de liminar, impetrado por GMN EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME, contra ato praticado pelo PREGOEIRO OFICIAL, JOSÉ MARIO 

PEREIRA LEITE, pela suposta pratica de irregularidades na condução do 

Pregão Eletrônico nº 03/2019/SECITECI. A impetrante alega que há 

comprometimento da lisura do procedimento licitatório mencionado, pelos 

seguintes motivos: “i) ilegalidade na desclassificação da proposta da 

Impetrante, por excesso de formalismo e por não atender o princípio do 

melhor interesse da Administração Pública; ii) violação do princípio da 

publicidade, ante a ausência de notificação à reabertura das sessões de 

pregão eletrônico dos dias 10/12/2019 e 13/12/2019; iii) violação do 

princípio do devido processo legal, ao impedir que a Impetrante exercesse 

o seu direito subjetivo a interpor recurso contra sua desclassificação.” Ao 

final, formula o seguinte pedido liminar: “que DETERMINE, 

CAUTELARMENTE, que a Secretaria de Estado De Ciência Tecnologia e 

Inovação, do Governo do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

gestor, se ABSTENHA de dar continuidade ao procedimento licitatório 

relativo ao Pregão eletrônico n. 03/2019/SECITECI, até a decisão final por 

este juízo; subsidiariamente, caso tenha-se celebrado contrato, a 

suspensão da execução do mesmo”. Vieram-me conclusos. Segundo 

dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, 

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. Com efeito, em relação aos requisitos, inerentes a concessão da 

liminar em Mandado de Segurança, a Lei 12.016/2019 é expressa no 

sentido de que: “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto 

a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens 

provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza. ” Assim, a concessão de medida liminar 

em ação mandamental somente é cabível, antes da notificação da 

autoridade coatora (inaudita altera pars), “quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida", bem 

ainda que a liminar não tenha por objeto “a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza”. Conforme a inicial do mandamus, pretende a impetrante a 

concessão da liminar a fim de suspender o Pregão Eletrônico n. 

03/2019/SECITECI ou, subsidiariamente, suspender sua execução, 

porquanto o processo licitatório encontra-se eivado das seguintes 

irregularidades: i) excesso de formalismo e por não atender o princípio do 

melhor interesse da Administração Pública; ii) violação do princípio da 

publicidade, ante a ausência de notificação quanto a reabertura das 

sessões de pregão eletrônico dos dias 10/12/2019 e 13/12/2019; iii) 

violação do princípio do devido processo legal, ao impedir que a Impetrante 

exercesse o seu direito subjetivo de interpor recurso contra sua 

desclassificação. Quanto à alegação de desclassificação por excesso de 

formalismo, verifica-se que os itens 8.1 e 8.11 do edital exigiram que o 

licitante deveria anexar a proposta de preço no sistema, sendo que a 

ausência do cumprimento da referida obrigação implicaria na 

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante para o lote (item 8.1.2.). 

Deste modo, ausente o cumprimento pleno da exigência do edital do 

pregão eletrônico por parte da impetrante, inexiste irregularidade na 

conduta do pregoeiro, o qual, se tivesse agido de forma diversa, estaria 

infringindo o instrumento convocatório, privilegiando o impetrante em 

detrimento dos licitantes que agiram de acordo com o exigido no certame. 

Vale rememorar, neste ponto, que a jurisprudência é pacífica no sentido 

de que o edital vincula as partes, de modo que, nesta autora processual, 

não é possível afastar as obrigações elencadas no certame, sob pena de 

prejudicar os demais licitantes que observaram rigorosamente as normas 

estabelecidas no edital do pregão impugnado. À propósito, “O princípio da 

vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras 

editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as 

exigências estabelecidas no ato convocatório.” (STJ – Resp. 595.079, 2ª 

T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009). Por outro lado, as 

alegações de que teria ocorrido violação aos princípios da publicidade e 

do devido processo legal, não se encontram satisfatoriamente 

demonstradas neste momento, mormente pelo fato que outros licitantes 

tomaram conhecimento da reabertura do processo do pregão eletrônico, 
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conforme se infere do documento ID 27603643, bem ainda pela publicação 

constante da pag. 71 do DOE-MT do dia 01 de novembro de 2019 (em 

anexo). Por derradeiro, importante dizer que a Administração Pública, 

durante o processo licitatório, está obrigada a observar o princípio da 

publicidade, bem como todos os demais que regem a matéria, pois só 

assim poderá ser garantida a isonomia e haverá possibilidade de se 

selecionar a proposta que seja mais vantajosa. Logo, se comprovado nos 

autos a violação aos princípios do devido processo legal administrativo e 

da publicidade, o certame está sujeito às medidas corretivas, ainda que 

estas exijam sua anulação. Portanto, em que pesem os argumentos 

descritos na peça isagógica e os documentos que acompanham, tenho 

que a impetrante não se desincumbiu de demonstrar tenha havido 

ilegalidade no pregão eletrônico nº 03/2019/SECITECI, tampouco se mostre 

desarrazoada a exigência de anexar no sistema a proposta de preço. Isto 

posto, pelas razões encimadas, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se. 

Nos termos do artigo 7º inciso I Lei 12016/09, notifique-se a autoridade 

apontada como coatora afim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

informações que reputar necessárias, bem como acoste aos autos todos 

os andamentos do Pregão Eletrônico nº 03/2019/SECITECI, inclusive as 

devidas publicações no DOE. Dê-se ciência da existência da ação ao 

órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º 

inciso II Lei 12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001440-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA OAB - RJ123433 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1001440-10.2020.8.11.0041. 

AUTOR: CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA com pedido de REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta por CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. O autor afirma possuir como objeto social a “exploração de 

shopping centers, de prédios comerciais ou industriais próprios”, pelo que 

está sujeito ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre tais 

operações. Em decorrência da utilização dos serviços energia elétrica, 

descreve que sofre a incidência, conforme Lei Estadual n. 7.098/98, da 

alíquota de 27% (vinte e sete pontos percentuais) enquanto a geral é de 

17% (dezessete por cento). Porém, aduz que por ocasião da fixação 

dessas alíquotas, o legislador estadual deixou de observar as regras de 

matriz constitucional, sobretudo a técnica de tributação imposta no art. 

155, §2º, III, da CF/88 (princípio da seletividade). Assim, em decorrência 

dessa alegada inconstitucionalidade, requer liminarmente “que o Réu que 

se abstenha prontamente de exigir o recolhimento do ICMS sobre o 

fornecimento de energia elétrica da Autora em alíquota superior à alíquota 

geral de 17% (dezessete por cento), prevista no artigo 14 inciso I da Lei 

nº 7.098, de 30/12/1998, suspendendo a exigibilidade dos créditos 

tributários, , na forma do artigo 151, V, do CTN, bem como que se 

abstenha da prática de qualquer ato voltado à exigência do crédito 

tributário, inclusive o de negar o fornecimento da certidão positiva de 

débitos com efeitos de negativa – CPD-EN de que trata o artigo 206 do 

CTN”. Vieram-me conclusos para juízo de admissibilidade e análise do 

pedido liminar. Recebo a inicial porquanto, a princípio, atende as 

exigências legais. Segundo dispõe o artigo 300, do Código de Processo 

Civil “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Do dispositivo citado extraem-se como 

requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade 

do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Nesse quadro, tem-se como probabilidade do direito os argumentos e 

indícios de prova trazidos aos autos que demonstram a plausibilidade do 

direito vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo decorre da imprescindibilidade de se proteger o 

direito vindicado de modo premente, sob pena de seu perecimento. No 

caso em tela, pretende a requerente ordem judicial para reduzir a alíquota 

do ICMS exigida incidente sobre a energia elétrica utilizada, hoje fixada em 

27%, para a ordem de 17%, em razão da essencialidade do serviço. É 

sabido que, por matriz constitucional, determinados tributos apresentam 

alíquota invariável, de modo que sua carga tributária é diretamente 

proporcional à riqueza tributada; outros, porém, a Constituição lhes impõe 

a utilização de percentuais distintos, conforme a capacidade contributiva 

de seus sujeitos passivos. Visando à efetividade dessa regra, a 

Constituição determina que determinados bens, produtos ou mercadorias 

terão alíquotas conforme sua natureza ou finalidade, implicando múltiplos 

tratamentos tributários; no caso do ICMS, caso o legislador opte por adotar 

a seletividade, tais alíquotas deverão ser fixadas de acordo com a 

essencialidade do produto. Assim, em seu art. 155, §2º, III, da CF/88, 

dispõe que: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior; (...) § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) 

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e 

dos serviços; (...) (Destaquei) De fato, da simples leitura da norma 

constitucional observa-se que, no caso do ICMS, o critério da seletividade 

é uma faculdade e não uma imposição constitucional; porém, uma vez 

adotada, deve resultar em alíquotas diferenciadas, conforme o critério da 

essencialidade da operação tributada. No âmbito do Estado de Mato 

Grosso, o ICMS é seletivo (art. 14 da Lei n.º 7.098/98), variando as 

alíquotas do imposto de acordo com a essencialidade das mercadorias e 

dos serviços. Em relação à energia elétrica, as alíquotas são de 12% e 

27%, de acordo com a natureza do consumo. Sob tal perspectiva, é de 

competência do legislador estadual estabelecer a seletividade em razão da 

essencialidade do bem ou do serviço, não sendo uma faculdade do 

contribuinte essa escolha, já que indubitavelmente este compreenderia 

que deveria estar sujeito a alíquota menor. Sendo assim, o fato de o 

serviço de energia elétrica ser serviço essencial não é empecilho para 

que o legislador, dentro da sua liberdade, possa fixar em 27% (vinte e 

sete por cento) a alíquota para os demais usuários do serviço. Na 

realidade, é assente na jurisprudência local o entendimento de que o termo 

“poderá ser seletivo” conferiu ao legislador uma ampla margem para eleger 

quais mercadorias e serviços devem ser onerados, para mais ou para 

menos, não podendo essa decisão ser substituída pelo Judiciário, sob 

pena de afronta ao princípio constitucional da independência e harmonia 

en t re  os  poderes .  Nesse  sen t ido :  a . )  TJMT,  N .U 

0175457-44.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016; b.) TJMT, N.U 

1012283-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019. 

Não bastasse isso, o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, na ADI 87002/2010, de Relatoria do Desembargador Carlos 

Alberto Alves da Rocha, estabeleceu a tese de que a seletividade na 

fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita 

ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, não podendo o 

Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual alíquota será aplicável. 

Vejamos: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – REJEITADA – ICMS – 

ENERGIA ELÉTRICA – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE – 

FACULDADE – DISCRICIONALIDADE – ALIQUOTA DIFERENCIADA – 

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. (...) Da interpretação do disposto no artigo 

155, § 2º, inc. III, da Constituição da República e 153, § 2º, inc. I, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, extrai-se que a seletividade na 

fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida ao legislador, e 

não uma obrigatoriedade. Levando-se em conta a essencialidade do 

produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser observada sob a 

ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo, não 

cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão, sob pena de infringir o 

princípio da separação dos poderes. ” (ADI 87002/2010, DES. CARLOS 
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ALBERTO ALVES DA ROCHA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/05/2011, 

Publicado no DJE 11/07/2011)”. (Destaquei) Razão disso, INDEFIRO a 

liminar. Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma 

do artigo 242, parágrafo 3º, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico 

(artigo 246, parágrafo 2º, do CPC), consignando-se as advertências 

legais. Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 

337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar réplica. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061660-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1061660-08.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): FLAMBOYAN MODAS LIMITADA REU: SUPERINTENDÊNCIA DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O Procon/MT não possui personalidade jurídica para ocupar o 

pólo passivo da relação processual. Intime-se a requerente para emendar 

a inicial, no prazo de quinze dias, a fim de indicar e qualificar o Ente 

Público que deve ocupar o o pólo passivo, sob pena de indeferimento 

(parágrafo único do art. 321 do CPC). CUMPRA-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917496 Nr: 41740-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA, ODILSON JOAO DE 

MIRANDA, MARIA NATIVIDADE DE JESUS, ANALIA PEREIRA DA SILVA, 

ANIKARINE DA SILVA, IRENE APARECIDA MARTINS DA SILVA, SIRLEY 

ALVES BOTELHO, WALDISE CATARINA RIBEIRO DA COSTA E SILVA, 

MARIETA DE MORAES LARA, FRANCINE DE CAMPOS PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942664 Nr: 56179-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DOMICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 

10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111943 Nr: 15503-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ROBERTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIERDELE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1054533-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ROGELIO GARCIA OAB - SP175343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as 

informações de praxe, bem como, oficie-se a PGE sobre esta decisão, a 

fim de que ambas informem se já houve a inscrição do débito em Dívida 

Ativa. Após, decorrido o prazo das informações, ouça-se o Ministério 

Público, e cls. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059101-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Oportunizo à Impetrante a 

emenda da inicial em 05 dias, para retificar o polo passivo, apontando as 

autoridades coatoras (pessoas físicas), consoante art. 1º da Lei 

12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1053262-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE 

CABELEIREIROS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT13329-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Considerando que o presente mandamus não possui pedido de medida 

liminar, notifiquem-se pessoalmente as autoridades tidas por coatoras, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, 

na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062161-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MULTIMARCAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ratifico a decisão proferida em plantão 

judicial (ID nº 27755554). Verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pela Requerente. Em seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1032785-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO PERONDI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA VIEIRA NEMES OAB - MT14379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INTERMAT (IMPETRADO)

GERENTE DE ARRECADAÇÃO DO INTERMAT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, ratifico a liminar outrora 

deferida e CONCEDO A SEGURANÇA para proibir a retroação do Decreto 

nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 

282503/2012, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras 

celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o 

impetrante, pelo valor equivalente a R$175.345,03. Via de consequência, 

julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao E. TJMT para 

reexame necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1037906-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA VIEIRA NEMES OAB - MT14379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE ARRECADAÇÃO DO INTERMAT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INTERMAT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:ISTO POSTO, ratifico a liminar outrora 

deferida e CONCEDO A SEGURANÇA para proibir a retroação do Decreto 

nº 31/2019 nos autos do Processo de Regularização de Ocupação nº 

537681/2015, e, por conseguinte, determinar que as autoridades coatoras 

celebrem o contrato de alienação direta de terras públicas com o 

impetrante, pelo valor equivalente a de R$ 399.633,39 (trezentos e 

noventa e nove mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove 

centavos). Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao E. 

TJMT para reexame necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044030-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033515-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 36 de 371



DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento 

consolidado de que é imprescindível a realização de perícia médica para 

fins de constatação da incapacidade total ou parcial, temporária ou 

permanente da parte Autora (e.g. RAC nº 104807/2016, 123186/2016 e 

140384/2015), e considerando que esta Comarca não possui perito oficial 

e nem convênio com instituições que possuam perito, determino a 

produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e seguintes 

do CPC/2015, e, para tanto, nomeio o (a) perito (a) Dr.ª Michele Taques 

Pereira Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, podendo ser encontrado na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá, Hospital Jardim Cuiabá, Térreo, Sala nº 03, Cuiabá/MT, 

telefone celular (65) 99929-6655. Determino, assim, a inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a 

incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista 

que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita. Insta 

consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o pagamento 

dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, 

uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho. 

Por conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), diante da pequena complexidade da matéria, que 

serão levantados em favor do perito, mediante alvará. Intime-se o INSS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores 

correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado 

junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

subconta destes autos. Efetuado o depósito, voltem-me os autos 

conclusos para agendamento da perícia médica a ser realizada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061276-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE SOUSA TALON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento 

consolidado de que é imprescindível a realização de perícia médica para 

fins de constatação da incapacidade total ou parcial, temporária ou 

permanente da parte Autora (e.g. RAC nº 104807/2016, 123186/2016 e 

140384/2015), e considerando que esta Comarca não possui perito oficial 

e nem convênio com instituições que possuam perito, determino a 

produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e seguintes 

do CPC/2015, e, para tanto, nomeio o (a) perito (a) Dr.ª João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Bairro 

Centro-Sul, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala nº 908, Cuiabá/MT, 

telefone celular (65) 99601-1639. Determino, assim, a inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a 

incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista 

que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita. Insta 

consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o pagamento 

dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, 

uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho. 

Por conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), diante da pequena complexidade da matéria, que 

serão levantados em favor do perito, mediante alvará. Intime-se o INSS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores 

correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado 

junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

subconta destes autos. Efetuado o depósito, voltem-me os autos 

conclusos para agendamento da perícia médica a ser realizada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035760-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento 

consolidado de que é imprescindível a realização de perícia médica para 

fins de constatação da incapacidade total ou parcial, temporária ou 

permanente da parte Autora (e.g. RAC nº 104807/2016, 123186/2016 e 

140384/2015), e considerando que esta Comarca não possui perito oficial 

e nem convênio com instituições que possuam perito, determino a 

produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e seguintes 

do CPC/2015, e, para tanto, nomeio o (a) perito (a) Dr.ª João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Bairro 

Centro-Sul, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala nº 908, Cuiabá/MT, 

telefone celular (65) 99601-1639. Determino, assim, a inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a 

incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista 

que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita. Insta 

consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o pagamento 

dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, 

uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho. 

Por conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), diante da pequena complexidade da matéria, que 

serão levantados em favor do perito, mediante alvará. Intime-se o INSS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores 

correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado 

junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

subconta destes autos. Efetuado o depósito, voltem-me os autos 

conclusos para agendamento da perícia médica a ser realizada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022195-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JULIAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, etc. Considerando que o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento 

consolidado de que é imprescindível a realização de perícia médica para 

fins de constatação da incapacidade total ou parcial, temporária ou 

permanente da parte Autora (e.g. RAC nº 104807/2016, 123186/2016 e 

140384/2015), e considerando que esta Comarca não possui perito oficial 

e nem convênio com instituições que possuam perito, determino a 

produção de prova pericial médica, nos termos dos arts. 464 e seguintes 

do CPC/2015, e, para tanto, nomeio o (a) perito (a) Dr.ª Michele Taques 

Pereira Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, podendo ser encontrado na Avenida das Flores, nº 843, Bairro 

Jardim Cuiabá, Hospital Jardim Cuiabá, Térreo, Sala nº 03, Cuiabá/MT, 

telefone celular (65) 99929-6655. Determino, assim, a inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, tendo o INSS a 

incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, tendo em vista 
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que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita. Insta 

consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o pagamento 

dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei nº 8.620/93, 

uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente de trabalho. 

Por conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), diante da pequena complexidade da matéria, que 

serão levantados em favor do perito, mediante alvará. Intime-se o INSS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores 

correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado 

junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

subconta destes autos. Efetuado o depósito, voltem-me os autos 

conclusos para agendamento da perícia médica a ser realizada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007723-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE MORAIS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007723-83.2019.8.11.0041 (PJE 6) 

Vistos e etc. Remeto os autos à Secretaria Unificada de Fazenda Pública 

para verificar se ocorreu decurso de prazo da decisão de (ID: 20522039). 

Após, voltem- me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057971-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038561 Nr: 40861-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA PEREIRA ARANTES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242887 Nr: 11304-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IOLANDA ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Exequente para 

informar CPF e número de conta bancária para expedição de alvará, 

referente valor depositado em conta judicial vinculada a estes autos, 

conforme extrato de fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350815 Nr: 21411-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIA DA SILVA FINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO 

ESTADUAL), ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10.789/MT, JOSÉ MARCÍLIO DONEGA - OAB:3079-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Exequente para 

manifestar acerca da petição de fls. 240 e comprovante de depósito de 

fls. 241, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002788-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SEVERINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE MACEDO SOARES OAB - DF35220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1002788-63.2020.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito 

com pedido de tutela de urgência proposta por ZELIA SEVERINO DE 

OLIVEIRA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

interrupção da retenção do imposto de renda na fonte e a suspensão da 

exigibilidade do Crédito Tributário ora objeto de apreciação, de modo que 

não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda e da 

Contribuição Previdenciária de Inativos sobre os proventos de 

aposentadoria, até decisão que seja proferida decisão de mérito. Aduz, 

em apertada síntese, que é servidora pública vinculada ao Poder do 

Estado de Mato Grosso, exercendo o cargo de Professora, até o ano de 

2011, quando passou para a inatividade. Relata que está acometida de 

Cardiopatia Grave desde o ano de 2014, bem como que em razão de 

complicação de seu caso foi submetida a diversos procedimentos 

cirúrgicos. Pontua que, apesar de ter doença acometida no rol taxativo 

referente à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, 

continua tendo reiteradamente este desconto em sua folha de pagamento. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. No mais, para a concessão da tutela provisória de urgência 

se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o 

escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da 

retenção do imposto de renda na fonte, bem como da contribuição 

previdenciária inativo, em razão do acometimento de cardiopatia grave, até 
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decisão de mérito. Compulsando os autos, analisando os documentos 

acostados, notadamente o de ID n°. 28342235 e seguintes, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento antecipatório. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina que é portadora 

de cardiopatia grave, bem como não acostou documentos capazes de 

evidenciar tal condição. A propósito, havendo insuficiência de provas que 

demonstrem a patologia da requerente, se mostra necessário a realização 

de perícia médica. Nesse sentido, a jurisprudência pátria, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE AO 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVAS INSUFICIENTES. 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. REQUISITOS DA 

TUTELA PROVISÓRIA NÃO VERIFICADOS. A tutela provisória restou 

indeferida por ausência de provas suficientes a fim de atestar de forma 

imparcial e resoluta a moléstia grave incapacitante a qual a parte alega 

possuir o que desafiaria, como corretamente determinado pelo julgador a 

quo, a designação de perícia judicial. Não se observando a urgência da 

medida e não confirmado, ainda, o direito do agravante, faltando-lhe, pois, 

os requisitos para a concessão da tutela provisória tanto de urgência, 

quanto de evidência, motivo porque o indeferimento, neste momento 

processual, se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM 

DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 

5578021-55.2019.8.09.0000, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª 

Câmara Cível, julgado em 20/11/2019, DJe de 20/11/2019) Desta feita, 

verifica-se que o laudo médico carreado, por si só, se mostra insuficiente 

para comprovar a patologia que acomete a autora, assim, ausente o fumus 

boni iuris. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento antecipatório, qual seja, o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada.. Citem-se os Requeridos para, querendo, 

apresentarem a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061370-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061370-90.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE LOPES CPF Nº 063.812.861-72 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016/1278321 e 2017/1539306. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 22.570,47- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que 

as CDA’s citadas na exordial não se fizeram acompanhar quando de sua 

distribuição, contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 

6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução 

Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do 

CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. 

Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - 

A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1055884-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO TONIAZZO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1055884-27.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2019 13:00:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUPERMERCADO TONIAZZO LTDA - ME CNPJ Nº 

10.241.912/0002-90 - CONTRIBUINTE 734811946 CDA's Nºs 

2017/1424493; 2017/1433699; 2017/1447227; e 2017/1448807. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 99487 VALOR DA CAUSA: R$ 8.597,56- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor da Parte Executada em epígrafe, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito nas CDA’s supracitadas. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando detidamente os autos, 

observo que os números das CDA’s indicadas na petição inicial não 

conferem com as CDA’s que a instruíram, o que impede o regular 

prosseguimento desta ação. II. Assim, DETERMINO ao Município Exequente 

que proceda à EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de TRINTA DIAS, 

para que indique corretamente na exordial o número das CDA’s 

executadas e, se necessário, apresente cópias das CDA’s corretas, 

corrigindo o valor da causa para que corresponda ao valor da soma das 

CDA’s executadas, sob pena de lhe ser aplicado o disposto no Art. 321, 

Parágrafo único, do CPC/2015, com indeferimento da exordial e extinção 

deste processo eletrônico sem julgamento do mérito. III. Havendo alteração 

no valor da causa ou no número das CDA’s executadas, conforme acima 

determinado, DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e PROCEDA à devida correção no 

Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). Após, À CONCLUSÃO, para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). IV. INEXISTINDO emenda à inicial, DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judicial que CERTIFIQUE sobre a tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e remeta estes autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) o Município Exequente desta 
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decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a petição inicial, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, parágrafo único e 246, § 1º, do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema Pje. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças 

e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º 

Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e 

a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1º do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062012-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIRA DE MATOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062012-63.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LENIRA DE MATOS RIBEIRO CPF Nº 078.519.601-34 

- CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.389,41- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, 

tendo como objeto o recebimento de créditos representados pelas CDAs 

indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na exordial não 

se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias 

CDA’s executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com 

a consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060241-50.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:40:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VICENTE PAULO J DA SILVA JUSTO - ME CNPJ Nº 

13.442.631/0001-02 - CONTRIBUINTE 734858817 CDA Nº 20191923865. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 111382. VALOR DA CAUSA: R$ 45.181,50- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor da Parte Executada em epígrafe, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA supracitada. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando detidamente os autos, 

observo que o número da CDA indicada na petição inicial não conferem 

com a CDA que a instruiu, o que impede o regular prosseguimento desta 

ação. II. Assim, DETERMINO ao Município Exequente que proceda à 

EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de TRINTA DIAS, para que indique 

corretamente na exordial o número da CDA executada e, se necessário, 

apresente cópia da CDA correta, corrigindo o valor da causa para que 

corresponda ao valor da CDA executada, sob pena de lhe ser aplicado o 

disposto no Art. 321, Parágrafo único, do CPC/2015, com indeferimento da 

exordial e extinção deste processo eletrônico sem julgamento do mérito. III. 

Havendo alteração no valor da causa ou no número da CDA executada, 

conforme acima determinado, DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e PROCEDA à 

devida correção no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). Após, À CONCLUSÃO, 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). IV. INEXISTINDO emenda à inicial, 

DETERMINO ao Sr. Gestor Judicial que CERTIFIQUE sobre a tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e remeta estes autos À CONCLUSÃO para sentença 

de extinção (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) o Município Exequente 

desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a petição 

inicial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, parágrafo único e 246, § 1º, 

do CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa mf - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061137-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR ALVES LOPES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061137-93.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:51:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDEIR ALVES LOPES - ME CNPJ Nº 

17.254.685/0001-03 - CONTRIBUINTE 734907516 CDA's Nºs 

2016/1387479; 2016/1406957; 2017/1424952; 2018/1734460; e 

2019/1771592. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 126615 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.234,18- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em relação à Parte Executada em epígrafe tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA‘s acima e anexadas com a 

exordial (ID 27636143), que recairam sobre a Inscrição Municipal acima e o 

valor atribuído à causa foi R$ 2.234,18-. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando detidamente os autos, constata-se 

que os números das CDA's indicadas na petição inicial (ID 27636144 ) são 

DIVERGENTES) das CDA's que a acompanharam) (ID 27636143), o que 

impede o regular prosseguimento da ação, nos termos do Art. 321 do 

CPC/2015. II. Dessa forma, DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos eletrônicos 

imediatamente ao Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

que subscreveu a exordial, para que promova a necessária EMENDA À 

PETIÇÃO INICIAL, no prazo de QUINZE DIAS, indicando corretamente na 

exordial o número das CDA's executadas e, se necessário, apresente 

cópias das respectivas CDA's, corrigindo também o valor da causa para 

que corresponda ao valor da soma das CDA's executadas, sob pena de 

ser aplicado o disposto no Parágrafo único do Art. 321 do CPC/2015. III. 

Apresentada a EMENDA no prazo acima, com alteração do número das 

CDA's executadas e/ou do valor da causa, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e proceda o Sr. Gestor à devida correção no Sistema PJe 

e Distribuição, CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos e, após, voltem 

À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, 

decorrido prazo SEM cumprimento da determinação acima pelo Município 

Exequente, CERTIFIQUE sobre a tempestividade e voltem os autos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção. V. INTIME (PJe e DJe) o 

Município Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a petição inicial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, Parág. 

único e 246, § 1º, do CPC/2015. VI. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 

205 do CPC/2015. VII. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, datada 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1062007-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIRA DE MATOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062007-41.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:15:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: LENIRA DE MATOS RIBEIRO CPF Nº 078.519.601-34 

- CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.389,41- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, 

tendo como objeto o recebimento de créditos representados pelas CDAs 

indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na exordial não 

se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o 

disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento 

nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A 

EMENDA À INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias 

CDA’s executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com 

a consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 41 de 371



Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061389-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061389-96.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:08:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA CPF Nº 

497.098.876-53 - CONTRIBUINTE 734779782 CDA's Nºs 2016/1354763; 

2017/1484804; 2018/1630049; e 2019/1840040. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.22.005.0284.001. VALOR DA CAUSA: R$ 34.026,47- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da 

Parte Executada acima, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's em epígrafe, e o valor atribuído à causa foi de 

R$34.026,47-. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. 

Analisando detidamente os autos, constata-se que os números das CDA's 

indicados na petição inicial não conferem com as CDA's anexadas 

contrariando o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, o 

que impede o regular prosseguimento desta ação. II. DÊ-SE VISTA (Pje) 

destes autos eletrônicos imediatamente ao Município Exequente, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a exordial, para que promova a 

necessária EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de QUINZE DIAS, para 

que indique corretamente na exordial o número das CDA's executadas, se 

necessário, apresente cópias das CDA's corretas, corrigindo o valor da 

causa para que corresponda ao valor da soma das CDA's executadas, 

sob pena de lhe ser aplicado o disposto no Parágrafo único,do Art. 321, 

do CPC/2015. III. Apresentada a EMENDA no prazo acima, com alteração 

do número das CDA's executadas e do valor da causa, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e proceda o Sr. Gestor à devida correção no Sistema PJe 

e Distribuição, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos e, após, voltem À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, decorrido 

prazo SEM cumprimento da determinação acima pelo Município Exequente, 

CERTIFIQUE sobre a tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para sentença de extinção. V. INTIME (PJe E DJe) o Município Exequente 

desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a petição 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, parágrafo único e 246, § 

1º, do CPC/2015. VI. PUBLIQUE, para fins do §3º do Art. 205 do CPC/2015. 

VII. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema Pje.. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031179-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA REZENDE BEJARANO OAB - MT22309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

CIENTE

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003136-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BEZERRA SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003136-81.2020.8.11.0041 IMPETRANTE: LEONARDO BEZERRA SA 

IMPETRADO: DIRETOR DO DETRAN MT Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança Com Pedido Liminar Inaudita Altera Pars ajuizada por 

Leonardo Bezerra Sá, em desfavor Diretor do DETRAN-MT. Após análise 

do mandamus verifica-se que a competência para processar e julgar o 

presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não 

existe executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do 

Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este 

Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da 

Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações 

correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da competência para 

processar e julgar a presente ação em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e procedimentos 

necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021573-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Processo nº. 1021573-78.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 1. Tendo em vista a 

interposição dos presentes Embargos à Execução Fiscal distribuído por 

dependência à Ação Executiva nº 1012813-77.2016.8.11.0041 em tramite 

por este Juízo, determino que se proceda ao devido apensamento, 

vindo-me a seguir conclusos os autos. 2. Certifique o Sr. Gestor Judiciário 

quanto ao oferecimento de garantia ou efetivação da penhora nos autos 

da execução fiscal nº 1012813-77.2016.8.11.0041. 3. Compulsando aos 

autos, verifico que a parte embargante deu à causa o valor de 

R$485.013,61 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e treze reais e sessenta 

e um centavos), mesmo montante da garantia apresentada no id nº 

8836493, contudo, na guia de recolhimento das custas processuais o 

embargante valorou a causa na quantia de R$329.203,20 (trezentos e 

vinte e nove mil e duzentos e três reais e vinte centavos). 4. Dessa forma, 

determino a intimação da parte embargante para que esclareça sobre o 

exposto bem como complemente o recolhimento das custas processuais, 

caso necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 5. Em seguida, renove-se a conclusão. Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011172-54.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1011172-54.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc... 1 – Intime-se a 

parte devedora para manifestar, no prazo de 10(dez) dias, sobre o pleito 

de ID 12415676. 2 - Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 18 de março de 2019. ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014475-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

RICARDO RODRIGUES NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE II VARA ESP. 

DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1014475-76.2016.8.11.0041. EMBARGANTE: L. I. R. COMERCIO 

VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, RICARDO RODRIGUES 

NUNES EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir 

outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de 

sua realização, sob pena de preclusão. 2. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 20 de Junho de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000551-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Impulsionando os autos, 

intimo a parte REQUERENTE para manifestar sobre a contestação ID 

22867646, bem como petição ID 24039162 e documentos que a 

acompanham. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. Luzia Betania Silva 

Castrillon Tortorelli SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043576-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.G.DE AMORIM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - MT13466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1043576-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: O.G.DE AMORIM - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Prescrição c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por 

O.G. de Amorim em face do Estado de Mato Grosso. 2. Primeiramente, 

recebo a emenda à inicial de id nº 21977870. 3. É de ressaltar que nas 

ações de conhecimento, processada pelo rito comum é possível a 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, 

na forma preconizada no art. 300, do CPC. 4. Desta forma, remeto a 

apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 5. Com fulcro no artigo 98, do NCPC e no 

capitulo 2.14.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC), concedo ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita até que 

se prove o contrário. Ressalto o dever moral da parte requerente em 

noticiar imediatamente a este juízo a cessação da condição de 

hipossuficiência, sob pena do pagamento de até o décuplo das custas 

judiciais, caso silencie a verdade. 6. Intime-se a parte requerida para, se 

manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) 

dias. 7. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006156-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1006156-22.2016.8.11.0041 REQUERENTE: KADRI COMERCIO DE 

ELETRONICOS LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc... 1 – Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação(ID 8906640) e documentos a ela acostados, no prazo de 

10(dez) dias. 2 – Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 19 de março de 2019. ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034427-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO BOM VIZINHO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035504-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA JUNQUEIRA COELHO OAB - MG80466 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035149-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMMA EMBALAGENS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo legal. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040689-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAZETTO & SILVA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a petição 

de id. 28426486, no prazo legal. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005078-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO RAFAEL FLEURY DE CAMPOS CURADO OAB - GO11211 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Certifico que, nesta data, impulsiono os autos a fim de que se proceda à 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

sobre as provas que, ainda, pretendem produzir, justificando-as e 

indicando como objetividade os fatos que com elas desejam demonstrar, 

conforme determinado no despacho de id. 16645442. Cuiabá, 28 de janeiro 

de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006110-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1006110-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SEDIL ANTONIO DE SOUZA 

GONCALVES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Sedil 

Antônio de Souza Gonçalves em face do Estado de Mato Grosso. Por 

decisão sob id nº 12236704, foi determinada a intimação da parte autora 

para emendar a inicial e promover o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora quedou-se inerte tendo transcorrido o prazo in albis, conforme 

certificado no id nº 18305084. Diante do exposto, com fulcro na Seção 14, 

art. 456, § 1º da CNGC[1][1], determino o cancelamento da distribuição do 

presente feito, bem como o seu arquivamento definitivo. Arquivem-se 

estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo. P. R. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2019. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito [1][1] § 1º - Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002657-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA DE SOUSA LASCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Antecipação de tutela 

(Cancelamento de Protesto) Liminar Inaudita Altera Parte ajuizada por 

Rosalina Maria de Sousa Lasch em face do Estado de Mato Grosso, que 

veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Compulsando os autos, verifico a falta do recolhimento das custas 

processuais. 3. Diante disso, intime-se, a parte autora para que comprove 

o pagamento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

dezembro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1054076-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SANTANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1054076-84.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2019 09:12:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBERTO SANTANA DOS SANTOS CPF Nº 

352.446.821-72 - CONTRIBUINTE 100101 CDA's Nºs 2016/1261187; 

2017/1507047; 2018/1664285; e 2019/1793995. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.035.0252.042 VALOR DA CAUSA: R$ 6.257,14- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDA’s indicadas na inicial. Considerando 

que a PETIÇÃO INICIAL ESTÁ INCOMPLETA, pois não indica 

expressamente todas as CDA’s que instruíram a exordial, nos termos dos 

Arts. 771 e 801 do CPC/2015 c/c Art. 1º da Lei nº 6+830/1980 - LEF, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se 

expressamente à indicação na exordial das CDA’S que se pretende 

executar, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF 

-Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 1º - A execução judicial para cobrança da 

Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. - CÓDIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 
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juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 349753 Nr: 20048-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, HOLDCO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LEO JULIOAN SIMPSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO S. JUNQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:138.594, BRUNO MAIA DE CARVALHO - OAB:150.409, 

ERNESTO JOHANNES TROUW - OAB:121095/RJ, FÁBIO FRAGA 

GONÇALVES - OAB:117404/RJ, FLAVIA ALVAREZ DE SÁ - 

OAB:119.322, LUCIANA PRATES CALDAS CORDEIRO - OAB:167.767, 

PAULA MARTINEZ FERREIRA - OAB:137.294, THIAGO VILAS BOAS 

ZIMMERMANN - OAB:148.790

 Vistos etc.

1 – Quanto ao pleito de fls. 103, verifico se tratar de pedido de tutela de 

urgência para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e, em 

análise ao referido pleito entendo inexistir obstáculo no nosso 

ordenamento jurídico para o deferimento do pedido de emissão de Certidão 

de Regularidade Fiscal, de acordo com o artigo 206 do CTN. Senão 

vejamos:

Os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional assim dispõem, 

respectivamente:

“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado 

tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista 

de requerimento do interessado, que contenha todas as informações 

necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de 

negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos 

em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da 

data da entrada do requerimento na repartição;

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de 

que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança 

executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa.”

Dos dispositivos alhures, extrai-se que a expedição de Certidão Positiva 

com efeitos de negativa prevista no artigo 206 do CTN, pressupõe a 

existência da cobrança de tributo por meio de execução garantida pela 

penhora o que é o caso dos autos.

Nesse aspecto, não há falar em observância de outras formalidades que 

não as previstas no Código Tributário Nacional. A propósito, transcrevo os 

seguintes arestos do STJ:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CPEN. ART. 206 DO CTN. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. 1. A suficiência da penhora constitui 

requisito essencial para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa. 2. Recurso especial provido.” (REsp 839.646/SC, DJU de 

07.08.06)

No caso dos autos, verifico que a Execução Fiscal está garantida por meio 

fiança bancária, dessa forma, a parte executada não pode causar 

prejuízos ou danos ao exequente.

Note-se assim, que "é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN). O 

depósito pode ser obtido por medida cautelar e serve como espécie de 

antecipação de oferta de garantia, visando futura execução. Depósito que 

não suspende a exigibilidade do crédito" (EREsp nº 815629/RS, Relª Minº 

Eliana Calmon, DJ de 06/11/2006).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a garantia 

da execução viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa, conforme se depreende abaixo:

“ADMINISTRATIVO. DEBITO TRIBUTARIO. CERTIDÃO NEGATIVA. CTN. 

ARTIGOS 205 E 206. DECRETOS NUMS. 83.081/79, 90.187/85 E 356/91. 

SUMULA 29 E 38/TFR.1. DEVIDA PARA PAGAMENTO PARCELADO OU 

OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA POR PENHORA REGULAR 

FAVORECE A EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE OU DE 

CERTIDÃO NEGATIVA.2. PRECEDENTES.

3. RECURSO IMPROVIDO.(REsp 87.844/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/1997, DJ 31/03/1997, p. 

9596) - grifei

Posto isto, DEFIRO o pedido para determinar a imediata expedição de 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa à parte executada com relação 

ao débito cobrado nestes autos, caso não existam outros óbices que 

impeçam essas providências.

2 – Intime-se a parte executada para propositura de embargos à execução 

diante da aceitação da garantia ofertada, no prazo legal.

3 - Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 144311 Nr: 620-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA CINEMATOGRAFICA ARAUJO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉZIO DIAS VIDRAGO - PROC. 

DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2901/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 848665 Nr: 51987-18.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO RIBEIRO FERNANDES - 

OAB:161.031/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT, PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 1029634 Nr: 36639-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ATAIDE THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES DOS 

SANTOS JUNIOR PROC. MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:19.464-MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 1433697 Nr: 16129-13.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

ANTONIO LOURENÇO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 907406 Nr: 35170-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 1029369 Nr: 36516-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 366634 Nr: 2122-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 368728 Nr: 3466-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

PROC. MUNICIPAL - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 363263 Nr: 32710-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE SOUZA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 378594 Nr: 14588-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE POCONÉ - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10948 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO LEMOS 

MELO DE MENEZES - OAB:9792

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 410287 Nr: 40338-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC-UNIÃO DAS ESCOLAS SUP. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 714217 Nr: 8929-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 715377 Nr: 11304-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES RIBEIRO, 

MANOEL CORREIA GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOISIO SANTINI PEDRO - 

OAB:242.261/SP

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 706096 Nr: 40450-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO OTAVIO TORRES OTAVIO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 40450-30/2010- CÓD. 706096EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO EDUARDO OTAVIO TORRES OTAVIO MT. CPFNº 

078.240.171-68. CDA’s Nºs 3750 venc. 20/01/2004, 12901 venc. 

11/02/2005, 28811 venc. 28/04/2006, 190736 venc. 15/02/2007, 332603 

venc. 14/03/2008, 466765 venc. 10/03/2009, 3757 venc. 20/01/2004, 

12908 venc. 11/02/2005, 66590 (...)Eis o relato necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO(...)Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 

c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, 

por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 40450-30/2010 - CÓD. 706096, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EDUARDO OTAVIO 

TORRES OTAVIO MT – CPF Nº 078.240.171-68, face à ocorrência da 

prescrição direta do crédito inserido nas CDA’s de nºs 3750 venc. 

20/01/2004, 12901 venc. 11/02/2005, 3757 venc. 20/01/2004 e 12908 

venc. 11/02/2005, e a prescrição intercorrente da pretensão do 
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recebimento dos créditos executados representados pelas CDA’s Nºs 

28811 venc. 28/04/2006, 190736 venc. 15/02/2007, 332603 venc. 

14/03/2008, 466765 venc. 10/03/2009, 66590 venc. 28/04/2006, 125235 

venc. 15/02/2007, 271021 venc. 14/03/2008, 414403 venc. 10/03/2009, 

414404 venc. 10/03/2009 e 271022 venc. 14/03/2008, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES dev(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 26 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 706742 Nr: 40816-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

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

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

OAB:6.199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, MARIANA CORREA DA COSTA DE LACERDA SOUZA - 

OAB:13031/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 755116 Nr: 7126-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO FRAGA ZWICKER, TÂNIA REGINA 

AMORIM ZWICKER, JULIO REBELO DA COSTA FILHO, EDUARDO MARTINS 

ANDRÉ, MARISTELA GUIMARÃES ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GERALDO FRAGA 

ZWICKER - OAB:153148-B/SP, AUGUSTO FRAGA ZWICKER - 

OAB:4.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 756383 Nr: 8479-56.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO JOSE DE LIMA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE CUIABÁ GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SCHMIDT - 

OAB:11.361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, PAULO EMILIO 

MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 759388 Nr: 11688-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 761558 Nr: 14037-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A, RODRIGO CALVO GALINDO, 

CARLOS ALBERTO BOLINHA LAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISSANY GIULIA MARTINS 

SILVA - OAB:14.638, MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - 

OAB:15816/DF, PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - 

OAB:14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 
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CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 749508 Nr: 1526-76.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, ANTÔNIO CARLOS 

NUNES PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS STELLATO CALIXTO 

DOS SANTOS ANDRADE - OAB:14.979/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 734346 Nr: 30638-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE POCONÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADI GENTIL - OAB:5404-B/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 750921 Nr: 2663-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STA CRUZ S C LTDA, STA CRUZ S C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 178186 Nr: 25589-49.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENDA ADM. ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 178225 Nr: 25601-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASCINIA BERNARDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 180130 Nr: 27372-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO S DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDÁCIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC.MUN.CBA - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 
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necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 180629 Nr: 27810-05.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTORINI EMP IMOB COM E CONST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 183021 Nr: 29720-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO JOFRE PANTANAL HOTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO os pedidos de extinção 

apresentados pelo Município Exequente às fls. 84/166 e 167, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 29720-67/2004 

– CÓD. 183021, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

PORTO JOFRE PANTANAL HOTEL LTDA – CNPJ Nº 00.320.176/0001-2, 

bem como, DECLARO EXTINTO o presente processo, com julgamento do 

mérito, face o pagamento administrativo dos créditos executados após a 

distribuição desta ação.Ante o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ - Tema 

143) e a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça, e uma vez que o 

pagamento administrativo foi efetuado após a distribuição desta ação, 

sendo vedado ao Juízo dispensar o recolhimento da taxa judiciária e 

custas processuais, conforme exegese do Art. 141 do CTN c/c Art. 35, 

inc. VII da LOMAN, CONDENO a Parte Executada no pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2020. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 183498 Nr: 29975-25.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 183963 Nr: 30238-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 2837/2004 - CÓD. 183963EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO MARCIO LARA PINHO. CPF Nº 008.613.826-17. CDA’s 

Nºs 46542 venc. 29/01/1999, 106688 venc. 20/12/2000, 32647 venc. 

21/11/2001, 101457 venc. 31/12/2002 (..>)Assim, com fundamento nos 

Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o 

Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 

2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

2837/2004 - CÓD. 183963, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de MARCIO LARA PINHO – CPF Nº 008.613.826-17, face à 

ocorrência da prescrição direta do crédito inserido na CDA de nº 46542 

venc. 29/01/1999, e a prescrição intercorrente da pretensão do 

recebimento do crédito executado inscrito nas CDA’s Nºs 106688 venc. 

20/12/2000, 32647 venc. 21/11/2001, 101457 venc. 31/12/2002 e 184319 

venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente 

da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

ocorrência da prescrição direta da CDA Nº 46542/2000 e intercorrente 

desta Ação de Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME (DJe) de(...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 187201 Nr: 33430-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIDIEL INFANTINO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 33430-95/2004 - CÓD. 187201EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO ZIDIEL INFANTINO COUTINHO. (...).FUNDAMENTO E 

DECIDO.Inicialmente, anoto que a ausência de citação está suficientemente 

suprida, ante o comparecimento espontâneo da parte apontada como 

Devedora nesta Execução Fiscal (fls. 15/16), nos termos do § 1º do Art. 

239 c/c Art. 312 do CPC/2015, razão pela qual DECLARO CITADA a Parte 

Executada (...)DEFIRO o pedido de EXTINÇÃO apresentado pelo Município 

Exequente, fls. 69, e DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 33430-95/2004 - CÓD. 

187201, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ZIDIEL 

INFANTINO COUTINHO – CPF 111.417.861-68, ante o cancelamento 

administrativo das CDA’s Nºs 89465 venc. 20/12/2000, 16362 venc. 

21/11/2001, 77197 venc. 31/12/2002, 79858 venc. 31/12/2002, 79872 

venc. 31/12/2002, 155875 venc. 20/01/2003, 159153 venc. 20/01/2003 e 
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159171 venc. 20/01/2003, após a distribuição desta Execução 

Fiscal.EXCLUAM AS CDA’S EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram canceladas 

administrativamente.ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.(...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REISJuíza de Direito- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:Art. 141. O crédito 

tributário (...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 188302 Nr: 34697-05.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELÇO ANTÔNIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 3483/2004 - CÓD. 188302EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO LAELÇO ANTÔNIO CORREIA. CPF 207.790.201-97. CDA’s 

Nºs 59464 venc. 21/11/2001, 135251 venc. 31/12/2002 e 222744 venc. 

20/01/2003.INSCRIÇÃO (...)Eis o relatório necessário.FUNDAMENTO E 

DECIDO.(...)de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária.” (negritei).Assim, verificada a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular deste processo 

executivo fiscal, com fundamento no Art. 485, inc. VII do CPC/ 2015 c/c 

Art. 39 da Lei 6.380/1980 – L.E.F., DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

EXTINÇÃO apresentado pelo Município Exequente, fls. 129/133, e 

DECLARO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 3483/2004 - CÓD. 188302, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LAELÇO ANTÔNIO CORREIA – CPF 

207.790.201-97, ante o cancelamento administrativo das CDA’s Nºs 59464 

venc. 21/11/2001, 135251 venc. 31/12/2002 e 222744 venc. 20/01/2003, 

após a distribuição desta Execução Fiscal.EXCLUAM AS CDA’s 

EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ao Advogado da Parte Executada, e atenta ao trabalho 

desenvolvido pelo Causídico nestes autos, bem como ao valor da causa, 

os ARBITRO EM R$1.547,52- (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), conforme Art. 85§§ 2º e 8º do CPC/2015, 

correspondendo a 1/3 do valor mínimo estabelecido na Tabela XIV da 

OAB/MT de fevereiro de 2019 para a advo(...)FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REISJuíza de Direito- CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL:Art. 141. O crédito tributári(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 188863 Nr: 138-85.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETENGE SERV. TECN.DE ENG.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 138-85/2005 – CÓD. 188863EXEQTE: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA: SETENGE SERV. TECN. DE ENG. CNPJ Nº NÃO 

INFORMADO. CDA’s Nºs 31467 venc. 29/01/1999; 31469 venc. 

29/01/1999; 31470 venc. 29/01/1999; 89233 venc. 20/12/2000; 89234 

venc. 20/12/2000; 89235 venc. 20/12/2000; 16119 venc. 21/11/2001; 

16121 venc. 21/11/2001; 16122 venc. 21/1(...)Assim, com fundamento no 

Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 

2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

24/2005 - CÓD. 188863, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de SETENGE SERV. TECN. DE ENG - CNPJ Nº NÃO INFORMADO, 

face à ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do 

recebimento do crédito executado inscritos nas CDA’s Nºs 31470 venc. 

29/01/1999 89234 venc. 20/12/2000; 16121 venc. 21/11/2001; 79565 

venc. 31/12/2002 e 158795 venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente 

desta Ação de Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos (...)FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 190340 Nr: 1272-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA SÃO GONÇALO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDECIO ANTÔNIO DUARTE - 

PROC. DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:1565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 191102 Nr: 1922-97.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 191205 Nr: 2013-90.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO
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1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 191358 Nr: 2930-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFINA SOARES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 470/2005 – CÓD. 191358EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA SERAFINA SOARES DE ARRUDACPF NÃO INFORMADO 

CDA’s Nºs 51968 venc. 29/01/1999, 112763 venc. 20/12/2000, 36546 

venc. 21/11/2001, 106914 venc. 31/12/2002 e 190684 venc. 

20/01/2003.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.34.074.0120.001 – 

IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 685,85-. SENTENÇA10196VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

em 10/01/2005(...)E SOUSA, AC: 00777366020124019199, Data de 

Julgamento: 07/08/2015, Data de Publicação: 04/09/2015). (negritei).Assim, 

com fundamento no Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei 

nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO 

EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 470/2005 - CÓD. 191358, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de SERAFINA SOARES DE ARRUDA – 

CPF NÃO INFOMADO, face à ocorrência da prescrição intercorrente da 

pretensão do recebimento do crédito executado inscritos nas CDA’s Nºs 

112763 venc. 20/12/2000, 36546 venc. 21/11/2001, 106914 venc. 

31/12/2002 e 190684 venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 25 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 191886 Nr: 2537-87.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIOMAR JOSÉ CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 497/2005 – CÓD. 191886EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO ALIOMAR JOSÉ CALDAS.CPF NÃO INFORMADO.CDA’s 

Nºs 55100 venc. 29/01/1999, 117776 venc. 20/12/2000, 39818 venc. 

21/11/2001, 111483 venc. 31/12/2002 e (...)FUNDAMENTO E DECIDO.

(...0Assim, com fundamento no Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 

40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, 

DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 497/2005 - CÓD. 191886, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ALIOMAR JOSÉ CALDAS – CPF 

NÃO INFOMADO, face à ocorrência da prescrição intercorrente da 

pretensão do recebimento do crédito executado inscritos nas CDA’s Nºs 

117776 venc. 20/12/2000, 39818 venc. 21/11/2001, 111483 venc. 

31/12/2002 e 196426 venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

(...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 113327 Nr: 3554-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO 

GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ARÊDES DA CUNHA - 

OAB:27490/DF, FELIPE LUCKMANN FABRO - OAB:25.323 - DF

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 11709-63.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE CAMPOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 8511/1999 - CÓD. 70318EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO ANTONIO DE CAMPOS GONÇALVES. CPF NÃO 

INFORMADO. CDA’s Nº 003467 venc. 28/02/1993 e 003468 venc. 

28/02/1996.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº (...)Assim, com fundamento nos 

Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o 

Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 

2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

8511/1999 - CÓD. 70318, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ANTONIO DE CAMPOS GONÇALVES – CPF NÃO 

INFORMADO, face à ocorrência da prescrição direta do crédito inserido na 

CDA de nº 3467 venc. 28/02/1993, e a prescrição intercorrente da 

pretensão do recebimento do crédito executado inscrito na CDA Nº 3468 

venc. 28/02/1996, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente 

da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força 

d(...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 123713 Nr: 10932-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMIRO GREGORIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário inscrito nas CDA nº 

27769 venc. 30/01/1998, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 508/2003 – CÓD. 123713, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO.Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 27769 venc. 30/01/1998, da relação 

de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

ocorrência da prescrição direta antes da propositura desta Execução 

Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários advo(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 124662 Nr: 11736-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 127319 Nr: 13791-28.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, REINALDO DO VALLE CAMACHO - OAB:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 149777 Nr: 4156-86.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOL S/A ENGENHARIA COM. E INDÚSTRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 120810 Nr: 11949-52.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA, CLIDEONOR 

CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 11949-52/1999 - CÓD. 120810EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO CLIDEONOR CELESTINO BATISTA. CPF NÃO 

INFORMADO. CDA’s Nºs 009742 venc. 28/02/1993, 009738 venc. 

28/02/1993, 009743 venc(...)Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso 

V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do 

C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 

10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 11949-52/1999 - 

CÓD. 120810, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

CLIDEONOR CELESTINO BATISTA – CPF NÃO INFORMADO, face à 

ocorrência da prescrição direta do crédito inscritos nas CDA’s de nºs 

009742 venc. 28/02/1993, 009738 venc. 28/02/1993, 009743 venc. 

28/02/1994, e a prescrição intercorrente da pretensão do recebimento dos 

créditos executados inscritos nas CDA’s Nºs 009739 venc. 28/02/1995, 

009744 venc. 28/02/1995, 009745 venc. 28/02/1996, 009740 venc. 

28/02/1996, 009741 venc. 28/02/1997 e 009746 venc. 28/02/1997, cujas 

INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO 

SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos 

do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da ocorrência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal.ISENTO de 

custas processuais e honorários a(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 

26 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 165608 Nr: 15544-83.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GARCIA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 53 de 371



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 167114 Nr: 16779-85.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 193348 Nr: 4440-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVINO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 193522 Nr: 4564-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 194448 Nr: 5548-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS S/A ADM E PARTICIPAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 195178 Nr: 6408-28.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1148/2005 - CÓD. 195178EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO JOSÉ AGUIAR. CPF NÃO INFORMADO. CDA’s Nºs 30671 

venc. 29/01/1999, 88306 venc. 20/12/2000, 15297 venc. 21/11/2001, 

78459 venc. 31/12/2002 e 157416 venc. 20/01/2003.INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.5.22.005.0386.001 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 

3.655,87-.SENTENÇA10196VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

(...).FUNDAMENTO E DECIDO(...)Assim, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei 

MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1148/2005 - 

CÓD. 195178, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ 

AGUIAR – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da prescrição direta 

do crédito inserido na CDA de nº 30671 venc. 29/01/1999, e a prescrição 

intercorrente da pretensão do recebimento do crédito executado inscrito 

nas CDA’s Nºs 88306 venc. 20/12/2000, 15297 venc. 21/11/2001, 78459 

venc. 31/12/2002 e 157416 venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 
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EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da ocorrência da 

prescrição direta da CDA Nº 30671/1999 e intercorrente desta Ação de 

Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia (...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 195527 Nr: 5941-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 196311 Nr: 7276-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ESCOLAR JANUARIO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1358/2005 - CÓD. 196311EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA GRUPO ESCOLAR JANUARIO RONDON. CNPJ NÃO 

INFORMADO. CDA’s Nºs 30804 venc. 29/01/1999, 78635 venc. (...)Eis o 

relatório necessário.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, não obstante 

haver despacho ordenatório de citação da Parte Executada, observo que 

entre a data do (...).Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 

do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 

2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 

10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1358/2005 - CÓD. 

196311, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GRUPO 

ESCOLAR JANUARIO RONDON – CNPJ NÃO INFORMADO, face à 

ocorrência da prescrição direta do crédito inserido na CDA de nº 30804 

venc. 29/01/1999, e a prescrição intercorrente da pretensão do 

recebimento do crédito executado inscrito nas CDA’s Nºs 78635 venc. 

31/12/2002 e 157667 venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsab(...)CUMPRA-SE sucessivamente.Cuiabá, 25 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM (...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 197413 Nr: 8462-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA ALVES DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 1646/2005 - CÓD. 197413EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA BENEDITA ALVES DE GUIMALHÃES. CPF NÃO 

INFORMADO. CDA’s Nºs 30701 venc. 29/01/1999, 88346 venc. 

20/12/2000, 15329 venc. 21/11/2001, 78497 venc. 31/12/2002 e 157474 

venc. 20/01/2003.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.22.011.0201.001 VALOR 

DA EXECUÇÃO: R$ 2.418,76 - (...)Assim, com fundamento nos Arts. 487, 

inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei 

MT nº 10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1646/2005 - 

CÓD. 197413, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

BENEDITA ALVES DE GUIMALHÃES – CPF NÃO INFORMADO, face à 

ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do recebimento do 

crédito executado inscrito nas CDA’s Nºs 78497 venc. 31/12/2002 e 

157474 venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N.,(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 290281 Nr: 2134-75.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANA MARIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 3370/93 CÓD. 290281EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDA EVANA MARIA CORREA. CPF NÃO INFORMADO. CDA Nº 

5915 venc. 31/10/1992.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº NÃO 

INFORMADOVALOR DA EXECUÇÃO: R$ 187,55-SENTENÇA10196VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada 

em 30/12/1992 pelo (...)Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)Assim, com fundamento no Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 

40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia, 

DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 3370/1993 - CÓD. 290281, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EVANA MARIA CORREA – CPF 

NÃO INFORMADO, face à ocorrência da prescrição intercorrente da 

pretensão do recebimento do crédito executado inscrito na CDA Nº 5915 

venc. 31/10/1992, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que 

oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015.(...)FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 290304 Nr: 2217-91.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBATROZ INCORPORADORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 55 de 371



 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 218162 Nr: 26864-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JACIARA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO FILHO 

- OAB:6.341 - MT, SADI GENTIL - OAB:5404-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 238607 Nr: 7554-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ARÊDES DA CUNHA - 

OAB:27490/DF, FELIPE LÜCKMANN FABRO - OAB:17.517/SC, FELIPE 

LUCKMANN FABRO - OAB:25.323 - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 202208 Nr: 10468-44.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO 

SUDAMERIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 204097 Nr: 12926-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMIRO PONCE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 5357/2009 - CÓD. 204097EXEQTE MUNICÍPIO DE 

CUIABÁEXECDO PAMIRO PONCE DE ARRUDA. CPF NÃO INFORMADO. 

CDA’s Nºs 27679 venc. 29/01/1999, 84843 venc. 20/12/2000, 11753 venc. 

2 1 / 1 1 / 2 0 0 1 ,  7 3 8 9 3  v e n c .  3 1 / 1 2 / 2 0 0 2  e  1 5 1 9 3 0  v e n c . 

20/01/2003.INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.35.079.0128.001 - IPTU 

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 520,94-SENTENÇA10196VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE...Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em 

27/01/2005 pelo (...)Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 

do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 

2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 

10.946/2017, por analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2492/2005 - CÓD. 

204097, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de PAMIRO 

PONCE DE ARRUDA - CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da 

prescrição direta do crédito inserido na CDA de nº 27679 venc. 

29/01/1999, e a prescrição intercorrente da pretensão do recebimento dos 

créditos executados representados pelas CDA’s Nºs 84843 venc. 

20/12/2000, 11753 venc. 21/11/2001, 73893 venc. 31/12/2002 e 151930 

venc. 20/01/2003, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente 

da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

ocorrência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução 

Fiscal.ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 208755 Nr: 18546-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACYR DE ALMEIDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 
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necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 208824 Nr: 18532-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREEND. CUIABA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 67879 Nr: 11220-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA EDUARDA SALCEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 33076/99 – CÓD. 67879

EXEQTE MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EXECDA AGDA EDUARDA SALCEDO

CPF NÃO INFORMADO

 CDA’s Nºs 000879 venc. 28/02/1997, 000878 venc. 28/02/1996, 000877 

venc. 28/02/1995 e 000876 venc. 28/02/1993.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.44.002.0200.001 – IPTU.

VALOR DA EXECUÇÃO: 1.311,39 UFIR’S

10196

 SENTENÇA

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 28/05/1999 pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de AGDA EDUARDA SALCEDO – CPF NÃO 

INFOMADO, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas 

CDA’s Nºs 000879 venc. 28/02/1997, 000878 venc. 28/02/1996, 000877 

venc. 28/02/1995 e 000876 venc. 28/02/1993, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s dos imóveis de Inscrição Municipal Nº 

01.5.44.002.0200.001 e o valor atribuído à causa foi 1.311,39 UFIR’S, fls. 

02/06.

 Na data de 14/06/1999, foi determinada a Citação por carta do Executado, 

fls. 08, expedindo-se Carta de Citação em 20/08/1999, fls. 09, a qual 

retornou aos autos COM assinatura de recebimento inelegível em 

04/09/1999, conforme AR dos Correios de nº ER44046959BR, fls. 

09verso.

 Em 27/06/2000 o Município Exequente requereu a PENHORA de bens que 

guarnecem a residência da Parte Executada, fls. 10, todavia, na data de 

30/06/2000 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública INDEFERIU 

o respectivo pedido de penhora, fls. 11.

 O Município Exequente no dia 15/03/2002, requereu “(...) o seguimento do 

feito, e com base no art. 659, § 3º, CPC, deverá, Vossa Excelência, 

determinar que o senhor oficial de justiça emita certidão dos bens que 

guarnecem a residência da executada.”, sic, fls. 12.

 Na data de 13/05/2003 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

DEFERIU o pedido retro, tendo sido expedido o referido Mandado de 

Penhora e Intimação em 13/05/2004, fls. 13/15, o qual foi certificado pelo 

Sr. Oficial de Justiça que não foi possível proceder a penhora de bens do 

Executado, em razão do não fornecimento dos meios para o devido 

cumprimento, fls. 16.

 Em 11/08/2004 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO do feito 

pelo prazo de 60 dias, devido às dificuldades financeiras as quais se 

passa o Município Exequente, fls. 19, o qual foi certificado em 16/12/2004 

pela Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública, fls. 20.

 Na data de 05/04/2005 a Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda 

Pública certificou a DECORRÊNCIA do prazo legal da suspensão, ademais 

intimou o Município Exequente na pessoa do Sr. Procurador Geral, a se 

manifestar nos autos em 05 dias, fls. 21, tendo sido expedida a referida 

Carta de Intimação via Correios em 11/04/2005, fls.23 a qual retornou aos 

autos COM assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios de nº 

RL839084122BR, fls. 23verso.

 No dia 19/05/2005 o Município Exequente requereu o prosseguimento do 

feito, com a expedição do Mandado de Citação e PENHORA do Imóvel 

objeto desta Execução, fls. 25, tendo juntado “SIAT – Sistema Integrado de 

Administração Tributária”, fls. 26.

 Em 17/08/2005 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

DEFERIU o pedido e determinou que fosse expedido Mandado de Penhora, 

Intimação e registro, fls. 27, tendo sido expedido o referido Mandado de 

Intimação em 07/11/2006, fls. 28/30, o qual restou certificado o 

cumprimento pela Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

em 30/11/2006, fls. 31, todavia, apesar de devidamente intimado, foi 

certificado em 02/04/2007, que o Município Exequente não se manifestou, 

não ofereceu meios, nem depositou diligências, sendo assim, a Secretaria 

IMPULSIONOU o feito, abrindo vistas para que o mesmo se manifestasse 

de forma eficaz em 30 dias, fls. 32.

 Vistos em correição, em 14/05/2007 o Juízo da Segunda Vara Esp. da 

Fazenda Pública, devido à ocorrência de prescrição intercorrente, 

DECLAROU EXTINTA a presente Execução Fiscal, fls. 34/36, publicada no 

livro nº 38/07 série nº 56 ás folhas 168/170, fls. 37.

 Em 14/07/2008 o Município Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO 

inconformado com a sentença que extinguiu o processo pela prescrição 

por ter sido entabulado de forma equivocada o cálculo prescricional, fls. 

38/47.

 Em 28/08/2008 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

recebeu o RECURSO DE APELAÇÃO em ambos os efeitos e determinou a 

remessa dos autos para apreciação do recurso interposto, fls. 48, o 

mesmo Juízo no dia 14/11/2008, reiterou a determinação de 

encaminhamento dos autos, fls 49, o qual foi certificado em 09/07/2009 

pela Secretaria da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública, fls. 50.

 Na data de 08/02/2010 a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, DEU 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, desconstituindo o ato 

sentencial impugnado, bem como determinou o retorno dos autos à 

Comarca de Origem, para regular processamento do feito, fls. 55/60.

 Em 16/03/2010 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

SUSPENDEU a presente ação pelo prazo de um ano, fls. 61/62.

 Em 11/12/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública, 

determinou a REMESSA dos autos ao arquivo provisório e a INTIMAÇÃO a 

Fazenda Pública para manifestar-se no prazo de 05 dias, fls. 63.

O feito foi REALOCADO a esta Vara Especializada de Execução Fiscal em 

21/08/2018, segundo consta do Sistema Apolo do Fórum da Capital.

 Na data de 12/11/2018 o Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal, 

determinou a intimação da Fazenda Pública Municipal para dar o devido 

prosseguimento do feito, fls. 65.

 Vistos em correição e em Regime de Exceção 2019, na data de 

12/07/2019 o Juízo de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral Sr. MMº José 

Arimatea Neves Costa (Portaria nº 42/2019) determinou a intimação do 

Município Exequente, no prazo de dez dias, fls. 68.

 Em 11/10/2019 o Município Exequente requereu “a) A EXTINÇÃO PARCIAL 

DA EXCUÇÃO, notadamente da CDA nº 879, ante o pagamento dos 

créditos nela representados, com fulcro no art. 924, II, do NCPC; b) A 

PENHORA sobre eventuais depósitos em dinheiro e aplicações financeiras 

em nome de Agda Eduarda Salcedo (CPF nº. 040.494.461-20) por meio do 

sistema eletrônico BACEN-JUD, da quantia atualizada de R$ 12.317,05, 

conforme a Certidão de Dívida Ativa colacionada a este petitório.”, sic, fls. 

69/71, tendo sido juntados “Negociação nº 257768 – datada em 

30/07/2019”, fls.72/73, e “Certidão de Dívida Ativa”, fls. 74/75.
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Os autos vieram à conclusão ao Gabinete I deste Juízo na data de 

15/10/2019, segundo o Sistema Apolo, ante o disposto no Provimento n. 

18/2019-CM de 09/09/2019 - Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, face o fim do Regime de Exceção 2019.

Eis o relatório necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que estes autos não foram DISTRIBUÍDOS a este 

Juízo, conforme se verifica em suas folhas e também na consulta 

efetuada nesta data no Sistema Apolo, impressa em “Print Screen” em 

anexo, parte integrante desta sentença, contrariando o disposto no Art. 

284 do CPC/2015, razão pela qual, com fundamento no Art. 139, inc. IX c/c 

Art. 288 do CPC/2015, CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para 

DETERMINAR a remessa imediata deste feito ao Distribuidor para proceder 

à sua necessária redistribuição, no PRAZO DE 48 HORAS, sob pena de 

responsabilidade e, em seguida, CUMPRA o Sr. Gestor Judicial o disposto 

no § 3º do Art. 629 da CNG CGJ/TJMT, porém DEIXANDO DE AUTUAR, 

fixando apenas NOVA ETIQUETA, para economia processual, 

CERTIFICANDO e, em seguida, CUMPRA o Sr. Gestor as determinações 

abaixo, devidamente fundamentadas, conforme Art. 203, § 1º do 

CPC/2015.

Apesar de existir nos autos despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito na CDA nº 000876 venc. 28/02/1993, observo que entre a data do 

vencimento da referida CDA e a data de distribuição desta execução em 

28/05/1999, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

 IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei)

Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita através 

do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a notificação 

de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

 SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber:

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à ação 

de execução em relação à CDA N° 000876 venc.28/02/1993, incorrendo 

em prescrição direta do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito.

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008.

Quanto aos créditos REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s Nºs 000879 

venc. 28/02/1997, 000878 venc. 28/02/1996, 000877 venc. 28/02/1995, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente questão de 

ordem pública, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal.

 Ressalte-se que à época em que foi deferida a citação da Parte 

Executada em 14/06/1999 (fls. 08), vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interrompesse a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação.

In casu tem-se que, levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 

174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em 

vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), após a 

citação em 04/09/1999, houve o provimento do Recurso em 08/02/2010 e 

até a data do pedido do Município Exequente protocolado em 11/10/2019, 

já havia decorrido mais de DEZ anos, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse o êxito na cobrança.

Com efeito, no caso presente, após a distribuição e o despacho inicial, 

verifica-se que não ocorreu qualquer causa interruptiva do lapso 

prescricional da data do provimento do Recurso, qual seja 08/02/2010, até 

a data do pedido do Município Exequente protocolado em 11/10/2019, 

transcorridos mais de DEZ anos, sem qualquer manifestação da Fazenda 

Pública tendente a dar continuidade na cobrança dos títulos executivos 

extrajudiciais, ou tenha apresentado razões para seu estado de inércia 

nas providências executórias que competem ao Credor, face ao princípio 

do dispositivo.

A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente.

 Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos dez anos entre a data da do provimento do Recurso 

(08/02/2010) até a data do pedido do Município Exequente protocolado em 

11/10/2019, bem como ter o processo ficado paralisado por desídia/inação 

do Município Exequente, que não foi diligente nas providências que lhe 

incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da máquina judiciária, a fim de 

não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente do crédito tributário, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO 

CITATORIO. LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 2. CPC, ART. 219, PAR. 4. CTN, 

ART. 174. I - NO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, O DESPACHO 

ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO, POR SI, NÃO PRODUZ O 

EFEITO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO (LEI 6.830/1980, ART. 8., PAR. 

2., C/C OS ARTS. 219, PAR. 4., CPC, E 174, CTN). PERSISTENCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDENCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA (PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ). 3. 

RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro MILTON LUIZ 

PEREIRA, REsp 81.832/RS, julgado em 21/10/1996, DJ 25/11/1996, p. 

46150). (negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR. 1. - O art. 8º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, nos termos em que foi 

admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua 

aplicação há de sofrer os limites impostos pelo art. 174 do Código 

Tributário Nacional. 2. - Repugnam os princípios informadores do nosso 

sistema tributário a prescrição indefinida. Há de, após o decurso de 

determinado tempo sem promoção da parte interessada, se estabilizar o 

conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. 

3. - Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no 

art. 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se 

sobrepõe à Lei de Execuções Fiscais (6.830/80), que é lei ordinária. 4. - 

Não efetivada a regular citação do contribuinte antes de transcorridos 

cinco anos da data da constituição definitiva do crédito tributário, a 

prescrição há de ser decretada. 5. - Embargos de divergência acolhidos.” 

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, EREsp 85.144/RJ, 

julgado em 14/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 250) (negritei).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO- PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE IPTU. 1. 

A obrigação tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito respectivo 

só se aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um 

crédito que pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos. 2. A 

inscrição do crédito na dívida ativa é mera providência burocrática, sem 

força para arcar algum termo prescricional. 3. Somente a citação é capaz 

de interromper o prazo prescricional, não podendo ser considerado para 

tanto o disposto no CPC. 4 Recurso especial provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 605.037/MG, julgado em 

01/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 212). (negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 58 de 371



Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram 

infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à 

Execução, tampouco o Judiciário onerado pela inércia do exeqüente" (fl. 

100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de 

origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou 

utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua 

inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; AgRg no REsp 1.364.440/MG, 

Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AgRg no 

AREsp 534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgInt no REsp 1602277/PR, 

julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). (negritei).

Por outro lado, em que pese não ter sido oportunizada prévia 

manifestação do Município Exequente, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de Execução Fiscal de Pequeno 

Valor, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação prévia do Município 

Exequente será DISPENSADA, ex vi:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. ...

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste 

artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 

inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) (negritei).

Ademais, não se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia do 

Município de Cuiabá, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a falta de tal manifestação, 

conforme decisão em sede de Recurso Repetitivo (Temas 570 e 571), a 

seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1.340.553-Rs, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, Por Unanimidade, Julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018).”

 Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 

5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por 

analogia, DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 33076/1999 - CÓD. 67879, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de AGDA EDUARDA SALCEDO – 

CPF NÃO INFOMADO, face à ocorrência da prescrição direta do crédito 

inscrito na CDA de nº 000876 venc. 28/02/1993, e a prescrição 

intercorrente da pretensão do recebimento dos créditos executados 

inscritos nas CDA’s Nºs 000879 venc. 28/02/1997, 000878 venc. 

28/02/1996 e 000877 venc. 28/02/1995, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente desta 

Ação de Execução Fiscal.

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.
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INTIME desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC/2015.

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015, conforme expressa determinação do § 

3º, inc. II do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa (R$ 

1.311,39-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, 

ou seja, R$ 522.500,00-.

Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá.

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos.

 PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.

CUMPRA sucessivamente.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

Juíza de Direito

-CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CGJ TJMT:

Art. 629. Quanto à redistribuição de feitos, esta dar-se-á quando: ...

IV – devam os autos ser remetidos a outra vara para instrução de outro 

processo, por requisição, em virtude de instalação de mais varas, bem 

como as situações as quais os feitos não mais retornarão ao Juízo 

originário; ...

VII – quando da instalação de nova vara ou alteração de competência.

§ 1º Constatada uma das situações contidas nos incisos I, II, III ou IV desta 

norma, e após despacho do Juiz, o gestor encaminhará os autos ao 

distribuidor que, ao recebê-los, procederá à redistribuição do feito, 

encaminhando-o à vara competente.

§ 2º Se o feito não estiver registrado no banco de dados do sistema 

informatizado, será providenciado o seu cadastramento na vara de origem 

e, logo após, proceder-se-á à devida redistribuição, com o seu 

encaminhamento à vara competente.

§ 3º A secretaria que receber o feito por redistribuição, deverá 

providenciar a reautuação, preservando a antiga, evitando a colagem da 

nova etiqueta sobre a anterior, tudo para manutenção do histórico do 

processo.

- JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

(...). EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: 

LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição 

intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se 

conjuga com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor 

na diligência do processo. (...).” (STJ - T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, AgRg no AREsp: 459937 GO 

2014/0003311-9, Data de Julgamento: 25/03/2014, Data de Publicação: DJe 

31/03/2014).

- CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica 

ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 1973:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz 

litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui 

em mora o devedor e interrompe a prescrição.(Redação dada pela Lei nº 

5.925, de 1º.10.1973)

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias 

subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela 

demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.(Redação dada pela 

Lei nº 8.952, de 13.12.1994).

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 

(noventa) dias.(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos 

antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação 

dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 

11.280, de 2006)

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, 

o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. (Redação dada 

pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) ...

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015:

Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais 

e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade 

da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 205. ...

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico.

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor 

do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento.

Art. 246. A citação será feita: ...

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ...

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 

e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será 

realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio 

eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246.

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência 

ou prescrição;

- LEI 6.830, DE 22/09/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...)

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste 

artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 

inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

- LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964:

 Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 60 de 371



tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada 

pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do 

prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, 

como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e 

certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo 

Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa 

natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 

adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos 

da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos 

compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem 

ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de 

ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por 

estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, 

alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os 

créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979)

§ 3º (...).

§ 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos 

parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à 

respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de 

que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o 

art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo 

Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

§ 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979).

- PORTARIA N. 42/2019, DE 13 de junho de 2019. Dispõe sobre a 

ampliação da atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11/2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM. de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentados pela Portaria n. 29/2019-CGJ, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e dá outras providências. RESOLVE:

Art. 1° Dispor sobre a atuação das equipes de ação rápida nos regimes de 

exceção na Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá de que 

tratam o Provimento n. 11 /2019-CM de 11.06.2019 e o Provimento n. 

05/2019-CM de 09.04.2019, alterado pelo Provimento n. 07/2019-CM de 

09.05.2019 e regulamentado pela Portaria n. 29/2019-CU, alterada pela 

Portaria n. 37/2019-CGJ; e nos termos desta Portaria.

Parágrafo único. A atuação das equipes de ação rápida regulamentadas 

por esta Portaria constitui uma continuidade dos trabalhos realizados na 

Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá — já iniciados com 

relação à prática de alguns atos concernentes aos executivos fiscais 

estaduais —, de modo que, além de incluir as execuções fiscais 

municipais, abrange a prática de todos os demais atos necessários para 

garantir a entrega da prestação jurisdicional de modo célere e efetivo, nos 

termos previstos nos referidos Provimentos e Portarias. ...

Art. 4° Nos termos do Provimento n. 01 /2019-CGJ, as equipes de ação 

rápida serão compostas das seguintes equipes de trabalho: ...

§ 3° Os juízes convocados para a equipe de apoio e julgamento atuarão, 

necessariamente, no julgamento dos incidentes opostos nas execuções 

distribuídas até 31.12.2017. ...

 FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 892535 Nr: 24934-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 908660 Nr: 35952-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENT CLIN ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RD S/C L 

TLDA, RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA F. DE SOUZA - 

OAB:6.249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAMIRIS DE OLIVEIRA 

MORAES - OAB:14748

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 912420 Nr: 38482-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR MARIA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 913999 Nr: 39501-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção parcial 

apresentado pelo Município Exequente às fls. 16/19, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 39501-64/2014 - CÓD. 913999 e DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, apenas em 

relação às CDA’s Nºs 456240 venc. 10/03/2009, 616131 venc. 

10/03/2010, 795654 venc. 10/03/2011, face ao pagamento administrativo 

efetuado após a distribuição desta Execução Fiscal.DEIXO de fixar o ônus 

sucumbencial e custas processuais neste momento, face à existência de 

crédito fiscal remanescente a impor a continuação deste processo.Em 

relação ao crédito REMANESCENTE, inscrito na CDA nº 843813 venc. 

12/03/2012, que perfaz o montante de R$ 1.057,90-, DEFIRO o pedido de 

Citação por Carta AR de fls. 16/19, e DETERMINO o prosseguimento desta 

Execução Fiscal, nos seguintes termos:I. CITE a Parte Executada por Carta 

AR, no endereço indicado pelo Município Exequente na petição de fls. 

16/19, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF.(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 26 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 880675 Nr: 17199-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA EDUARDA SALCEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 883270 Nr: 18728-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário inscrito nas CDA’s 

nºs 376832 venc. 31/01/2008, 386755 venc. 15/02/2008, 386756 venc. 

29/02/2008, 386757 venc. 31/03/2008, 386758 venc. 30/04/2008, 386759 

venc. 30/05/2008, 386760 venc. 30/06/2008, 386761 venc. 30/07/2008, 

386762 venc. 29/08/2008, 386763 venc. 30/09/2008, 386764 venc. 

31/10/2008, 386765 venc. 28/11/2008, 386766 venc. 31/12/2008 e 958458 

venc. 30/01/2009, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 18728-95/2014 – CÓD. 883270, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO.Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ das CDA’s nº 376832 venc. 31/01/2008, 386755 

venc. 15/02/2008, 386756 venc. 29/02/2008, 386757 venc. 31/03/2008, 

(...) da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da 

propositura desta Execução Fiscal.ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 883407 Nr: 18842-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATONI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento no Paragrafo Único do Art. 321 do 

CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial de fls. 02/08 e, consequentemente, 

com fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC/2015, JULGO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 18842-34/2014 – 

CÓD. 883407, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

DONATONI ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 15.096.597/0001-97.ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada, por carta registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do 

CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC/2015, vez que o 

valor da causa (R$ 1.773,97) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-.Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema Apolo do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá.A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 24 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 862377 Nr: 3541-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NOVIS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 3541-47/2014 - CÓD. 862377EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO PEDRO NOVIS NEVES CPF Nº 001.957.151-87CDA’s 

Nº 423229 venc. 10/03/2009, 561988 venc. 10/03/2010, 760914 venc. 

10/03/2011, 879632 venc. 12/03/2012 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.21.007.0170.001 – IPTU.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 13.161,41-. 

SENTENÇA10463VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE(...)ISTO POSTO, 

com fundamento no Art. 200, Parágrafo Único do CPC/2015, HOMOLOGO 

o pedido de desistência formulado pelo Município de Cuiabá em 31/01/2018 

– fls. 23/26 e com espeque no Art. 485, inc. VIII do mesmo diploma legal, 

DECLARO EXTINTO sem julgamento de mérito esta Ação de Execução 

Fiscal Nº 55767-63/2013 – CÓD. 852993, proposto pelo Município de 

Cuiabá, face ao reconhecimento a ilegitimidade passiva em relação à 

PEDRO NOVIS NEVES CPF Nº 001.957.151-87, após a distribuição desta 

Execução Fiscal e antes da citação da Parte Executada. EXCLUAM AS 
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CDA’S EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA 

APOLO, porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIMEM a Parte Executada pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/2015(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 24 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 866020 Nr: 6388-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 866482 Nr: 6764-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIAURO ARAUJO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção parcial 

apresentado pelo Município Exequente às fls. 14, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 6764-08/2014 - 

CÓD. 866482 e DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, apenas em relação à CDA Nº 

422712 venc. 13/04/2009, face ao pagamento administrativo efetuado 

após a distribuição desta Execução Fiscal.DEIXO de fixar o ônus 

sucumbencial e custas processuais neste momento, face à existência de 

crédito fiscal remanescente a impor a continuação deste processo.Em 

relação ao crédito REMANESCENTE, inscrito na CDA nº 719528 venc. 

10/03/2011, que perfaz o montante de R$ 4.461,96-, DEFIRO o pedido de 

Citação por Carta AR de fls. 14, e DETERMINO o prosseguimento desta 

Execução Fiscal, nos seguintes termos:I. CITE a Parte Executada por Carta 

AR, no endereço indicado pelo Município Exequente na petição de fls. 14, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta (...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 26 

de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 869257 Nr: 8981-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 869276 Nr: 9000-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RAFAEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção parcial 

apresentado pelo Município Exequente às fls. 21, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 9000-30/2014 - 

CÓD. 869276 e DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, apenas em relação às CDA’s 

Nºs 956708 venc. 30/06/2012, 956716 venc. 30/06/2012 e 956709 venc. 

30/07/2012, face ao pagamento administrativo efetuado após a 

distribuição desta Execução Fiscal.DEIXO de fixar o ônus sucumbencial e 

custas processuais neste momento, face à existência de crédito fiscal 

remanescente a impor a continuação deste processo.Em relação aos 

créditos REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s nºs 956710 venc. 

31/08/2012, 956711 venc. 30/09/2012, 956712 venc. 31/10/2012, 956713 

venc. 30/11/2012, 956714 venc. 30/12/2012, 956715 venc. 31/10/2012 e 

956715 venc. 31/10/2012, que perfaz o montante de R$ 4.461,96-, DEFIRO 

o pedido de Citação por Carta AR de fls. 21, e DETERMINO o 

prosseguimento desta Execução Fiscal, nos seguintes termos:I. CITE a 

Parte Executada por Carta AR, no endereço indicado pelo Município 

Exequente na petição de fls. 21, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts.  771 e 827,  § 1º  CPC/2015 c/c  Ar t ( . . . )CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 26 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 873025 Nr: 11829-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

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

CENTAURUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 
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CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 874501 Nr: 13036-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 857377 Nr: 59614-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LAURA RIBEIRO DE PAULA SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 857465 Nr: 59700-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO CAVALCANTE DE O GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento no Paragrafo Único do Art. 321 do 

CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial de fls. 05/11 e, consequentemente, 

com fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC/2015, JULGO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 59700-44/2013 – 

CÓD. 857465, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

HUGO CAVALCANTE DE O GARCIA – CPF NÃO INFORMADO.ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015.INTIME a Parte Executada, por carta registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do 

CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta 

sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se 

aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC/2015, vez que o 

valor da causa (R$ 4.537,31) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-.Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema Apolo do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá.A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 24 de janeiro de 

2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 854995 Nr: 57508-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URUCAY ALONSO T BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 855617 Nr: 58039-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RIBEIRO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 856086 Nr: 58453-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER KILO RESTAURANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 847996 Nr: 51419-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTIN & BERTIN LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 848058 Nr: 51479-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISSAO EVANGELICA VINDE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 848608 Nr: 51931-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 850492 Nr: 53520-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEPERFORMANCE CRM SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 852713 Nr: 55490-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 6.107

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 852726 Nr: 55504-31.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILSON DA CONCEIÇÃO FARIAS UTI 

CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 852762 Nr: 55540-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 55540-73/2013 - CÓD. 852762EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDA JOÃO BOSCO DE CAMPOS. CPF 383.934.091-87. 

CDA’s Nºs 276182 venc. 14/03/2008, 425510 venc. 10/03/2009, 557165 

v e n c .  1 0 / 0 3 / 2 0 1 0 ,  7 2 3 5 8 2  v e n c .  ( . . . ) E i s  o  r e l a t ó r i o 

necessário.FUNDAMENTO E DECIDO(...)ISTO POSTO, com fundamento no 

Art. 200, Parágrafo Único do CPC/2015, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado pelo Município de Cuiabá em 21/08/2019 – fls. 27/29 

e com espeque no Art. 485, inc. VIII do mesmo diploma legal, DECLARO 

EXTINTO sem julgamento de mérito esta Ação de Execução Fiscal Nº 

55540-73/2013 – CÓD. 852762, proposto pelo Município de Cuiabá, face 

ao reconhecimento a ilegitimidade passiva em relação à JOÃO BOSCO DE 

CAMPOS – CPF 383.934.091-87, após a distribuição desta Execução 

Fiscal e antes da citação da Parte Executada. EXCLUAM AS CDA’S 

EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, 

porque foram canceladas administrativamente.ISENTO de custas 

processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.INTIME 

(DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIMEM a Parte Executada pessoalmente 

por Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC/2015.DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça(...)FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 852899 Nr: 55673-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 852999 Nr: 55774-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO GARCIA PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 55774-55/2013 – CÓD 852999EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO ANTONIO AUGUSTO GARCIA (...)quente de fls. 14 e 

DETERMINO o prosseguimento desta Execução Fiscal, nos seguintes 

termos:I. CITE a Parte Executada por Carta AR, no endereço indicado pelo 

Município Exequente na petição de fls. 14, para PAGAR a dívida, acrescida 

de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida 

Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço dos autos, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO.IV. Em sendo anotado pelos Correios a IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executad(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 854137 Nr: 56734-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTULIANO DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 66 de 371



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 854426 Nr: 56984-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGUE EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUCAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 968749 Nr: 8665-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EDUARDO RANGEL TORRES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 969325 Nr: 9051-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 963445 Nr: 6241-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA NUNES COELHO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 982373 Nr: 15131-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS FERRAZ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 982381 Nr: 15139-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BASILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis
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 Cod. Proc.: 980008 Nr: 14122-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GUILHERME DE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 978504 Nr: 13262-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA AUXILIADORA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 978508 Nr: 13266-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ADRIAN CAMILETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não se evidenciando a existência de mera ‘correção’ formal ou 

material, com fundamento nos Arts. 32, 34, 174, 130 e 131, todos do CTN 

c/c Arts. 15, 46 e 211 do Código Tributário Municipal de Cuiabá/MT e Art. 

8º, § 2º da LEF, em obediência ao disposto nos Arts. 240, 332, 771, 802 e 

927, incs. III e IV, todos do CPC/2015, e Súmula STJ 392 e REsp STJ 

1045472/BA, INDEFIRO o pedido de substituição do polo passivo deste 

processo executivo com redirecionamento à pessoa de CLAUDETE 

GALVÃO DE ALENCAR – CPF Nº 293.303.861-72, consequentemente, 

DECLARO NULOS estes títulos executivos extrajudiciais remanescentes 

executados nestes autos, JULGO IMPROCEDENTE, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, E DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

13266-26/2015 – CÓD. 978508, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ALAN ADRIAN CAMILATI CPF Nº 450.349.409-06, nos termos 

dos Arts. 332, incs. I e II; 487, inc. I; 771, § único; 925 e 927, inc. III, todos 

do CPC/2015. Consequentemente, às CDA’s INSCRITAS COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Municí(...)CUMPRA 

sucessivamente.Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS)(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 940485 Nr: 54842-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 922217 Nr: 44700-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fundamento no Paragrafo Único do Art. 321 do 

CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial de fls. 05/11 e, consequentemente, 

com fundamento no Art. 485, inc. I, do CPC/2015, JULGO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 44700-67/2014 – 

CÓD. 922217, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIZ 

ANTONIO PEGONI – CPF Nº 276.924.009-97.ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F.INTIME (DJe) desta sentença o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015.INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015.DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC/2015, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido 

artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa (R$ 2.415,63) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-.Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal da Comarca de 

Cuiabá.A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015.CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 

22 de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 922355 Nr: 44824-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MAURO XAVIER MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...
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Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 897952 Nr: 28264-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

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

CENTAURUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 919386 Nr: 43028-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE OLIVEIRA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 919402 Nr: 43043-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENDITO RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, não se evidenciando a existência de mera ‘correção’ formal ou 

material, com fundamento nos Arts. 32, 34, 174, 130 e 131, todos do CTN 

c/c Arts. 15, 46 e 211 do Código Tributário Municipal de Cuiabá/MT e Art. 

8º, § 2º da LEF, em obediência ao disposto nos Arts. 240, 332, 771, 802 e 

927, incs. III e IV, todos do CPC/2015, e Súmula STJ 392 e REsp STJ 

1045472/BA, INDEFIRO o pedido de substituição do polo passivo deste 

processo executivo com redirecionamento à pessoa de NILSON JOSE 

ALVES NEGÃO – CPF Nº 080.817.191-72, consequentemente, DECLARO 

NULOS estes títulos executivos extrajudiciais remanescentes executados 

nestes autos, JULGO IMPROCEDENTE, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, E 

DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 43043-90/2014 

– CÓD. 919402, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

BENDITO RODRIGUES OLIVEIRA CPF Nº 080.817.191-72, nos termos dos 

Arts. 332, incs. I e II; 487, inc. I; 771, § único; 925 e 927, inc. III, todos do 

CPC/2015. Consequentemente, às CDA’s INSCRITAS COMO DÍVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 14(...)CUMPRA sucessivamente.Cuiabá, 24 

de janeiro de 2020.FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 779710 Nr: 33195-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, 

FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:12.477-E, GABRIELA DE SOUZA 

CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 825147 Nr: 31160-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis
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 Cod. Proc.: 813789 Nr: 20258-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 808865 Nr: 15338-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 801050 Nr: 7481-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 830601 Nr: 36308-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E CONFEITARIA ROCAMBOLE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 839242 Nr: 43774-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SIGFRID SANDHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 43774-23/2013 - CÓD. 839242EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO CARLOS SIGFRID SANDHAS. CPF (...)FUNDAMENTO 

E DECIDO.Inicialmente, em relação ao pedido do Município Exequente de 

fls15/16, o qual pugnou pela EXTINÇÃO PARCIAL dos autos em relação à 

CDA Nº 258592 venc. 14/03/2008, o mesmo não merece ser acolhido na 

presente Execução Fiscal visto que o referido crédito já foi EXTINTO por 

sentença proferida por este Juízo em 29/04/2016 às fls. 09/14, assim, 

INDEFIRO o referido pedido apresentado pelo Município Exequente.Quanto 

ao crédito REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s nºs 413884 venc. 

10/06/2009, 542746 venc. 10/03/2010, 719768 venc. 10/03/2011 e 876829 

venc. 12/03/2012, que perfazem o montante de R$ R$ 5.992,60-, conforme 

informado pelo Município Exequente, DEFIRO o pedido de Citação 

apresentado pelo Município Exequente de fls. 15/16 e DETERMINO o 

prosseguimento desta Execução Fiscal, nos seguintes termos:I. CITE a 

Parte Executada por Carta AR, no endereço indicado pelo Município 

Exequente na petição de fls. 15/16, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF.(...)PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 839246 Nr: 43778-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM PAULO MOURA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 DESPACHO

1011010
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 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 843165 Nr: 47104-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL NADAF DE MELO - 

OAB:17485/MT, VITOR CARMO ROCHA - OAB:15.334

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846175 Nr: 49802-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846229 Nr: 49852-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEP INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846555 Nr: 50158-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR KOUNZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846576 Nr: 50179-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846872 Nr: 50426-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBIVAL SEGURANÇA BANCÁRIA E DE 

VALORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY MACHADO DA SILVA - 

OAB:9.620/MT

 DESPACHO
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1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 846907 Nr: 50460-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO LUIZ CARDOSO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXECUÇÃO FISCAL Nº 50460-31/2013 - CÓD. 846907EXEQTE MUNICÍPIO 

DE CUIABÁEXECDO ERALDO LUIZ CARDOSO MOTA. (...)FUNDAMENTO E 

DECIDO.Inicialmente, em relação ao pedido do Município Exequente de 

fls17/18, o qual pugnou pela EXTINÇÃO PARCIAL dos autos em relação à 

CDA Nº 365718 venc. 31/01/2008, o mesmo não merece ser acolhido na 

presente Execução Fiscal visto que o referido crédito já foi EXTINTO por 

sentença proferida por este Juízo em 24/02/2016 às fls. 07/16, assim, 

INDEFIRO o referido pedido apresentado pelo Município Exequente.Quanto 

ao crédito REMANESCENTE, inscrito na CDA nº 933517 venc. 31/01/2012, 

que perfazem o montante de R$ R$ 1.474,08-, c DEFIRO o pedido de 

Citação apresentado pelo Município Exequente de fls. 17/18 e DETERMINO 

o prosseguimento desta Execução Fiscal, nos seguintes termos:I. CITE a 

Parte Executada por Carta AR, no endereço indicado pelo Município 

Exequente na petição de fls. 17/18, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º (...)FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS(...)FIM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 986601 Nr: 16990-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA E ALMEIDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 984988 Nr: 16331-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP CRED PEQ EMPR MICROEMP GDE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 983977 Nr: 15872-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 983985 Nr: 15878-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 994285 Nr: 20687-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis

 Cod. Proc.: 994362 Nr: 20745-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRINA CAROLINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1011010

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE...

Devolvo estes autos à Secretaria do Juízo, para realização da TRIAGEM 

decorrente do Regime de Exceção (Provimento nº. 3/2020-CM de 

24/01/2020), pela Equipe da C. Corregedoria Geral da Justiça, com a 

necessária urgência.

Determino, assim, ao Sr. Gestor Judicial deste Juízo que, após a triagem, 

CERTIFIQUE e devolva os autos À CONCLUSÃO.

PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1057056-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO SALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1057056-04.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2019 16:54:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIONIZIO SALA CPF Nº 107.717.781-04 - 

CONTRIBUINTE 734825431 CDA's Nºs 2016 / 1345567; 2017 / 1478946; 

2018 / 1670596 e 2019 / 1797670. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.061.0315.001 VALOR DA CAUSA: R$ 23.783,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 
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fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 
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Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061991-87.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 10:57:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA CPF Nº 

107.924.909-59 - CONTRIBUINTE 270845 CDA's Nºs 2016 / 1285892; 2017 

/ 1487405; 2018 / 1709190 e 2019 / 1909747. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.42.054.0054.001. VALOR DA CAUSA: R$ 24.265,23- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA‘s indicadas acima e anexadas com a inicial (ID’s 

27733573 e 27733574), referentes ao não pagamentos do Imposto acima 

informado. Por outro, observo que a Parte Executada indicada na petição 

inicial e nas CDA's que acompanham é DIFERENTE da cadastrada pelo 

Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CORRIJA 

imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta Ação de 

Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos termos da 
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Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos. A seguir: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 
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nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 
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4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002568-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCOMM ELETRONICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002568-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/01/2020 09:13:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: INTERCOMM ELETRONICA LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 

04.614.644/0001-20 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2017 / 1420393 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: R$ 56.050,02 DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 78 de 371



prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 
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274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Processo Número: 1060233-73.2019.8.11.0041
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060233-73.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:40:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - ME 

CNPJ Nº 01.829.454/0001-32 - CONTRIBUINTE 174982 CDA's Nºs 

2019/1753004; 2019/1753005; 2019/1753006; e 2019/1753007. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 58456 VALOR DA CAUSA: R$ 14.803,13- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 
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Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 
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arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 82 de 371



nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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3.932,48- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, em relação à Parte Executada em epígrafe, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA‘s indicadas acima e 

anexadas com a inicial (ID’s 27460878 e 27460879), referentes ao não 

pagamentos do Imposto acima informado. Por outro, observo que a Parte 

Executada indicada na petição inicial e nas CDA's que acompanham é 

DIFERENTE da cadastrada pelo Município Exequente no Sistema PJe, razão 

pela qual, CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. 

Gestor que CORRIJA imediatamente o nome e a qualificação do polo 

passivo desta Ação de Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no 

Sistema PJe, nos termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, 

CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos. A seguir: I. CITE por carta 

AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 
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consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 
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por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060204-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON NEVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060204-23.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:38:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NELSON NEVES DE OLIVEIRA CPF Nº 

205.816.451-20 - CONTRIBUINTE 370526 CDA's Nºs 2016 / 1317737; 2017 

/ 1459295; 2018 / 1716035 e 2019 / 1878804. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.028.0322.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.165,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 
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Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA‘s indicadas acima e anexadas com a inicial (ID’s 

27332689 e 27333391), referentes ao não pagamentos do Imposto acima 

informado. Por outro, observo que a Parte Executada indicada na petição 

inicial e nas CDA's que acompanham é DIFERENTE da cadastrada pelo 

Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CORRIJA 

imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta Ação de 

Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos termos da 

Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos. A seguir: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 86 de 371



Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 
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dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADO: CALENDULA DO NORTE VAREJO E ACESSORIOS 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 109408 VALOR DA CAUSA: R$ 7.214,71- 

DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em 

relação à Parte Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento 

dos créditos representados pelas CDA‘s indicadas acima e anexadas com 

a inicial (ID’s 27344327 e 27344328), referentes ao não pagamentos do 

Imposto acima informado. Por outro, observo que a Parte Executada 

indicada na petição inicial e nas CDA's que acompanham é DIFERENTE da 

cadastrada pelo Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CORRIJA imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta 

Ação de Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos 

termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes 

autos eletrônicos. A seguir: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 88 de 371



40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 
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janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060969-91.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES GRANADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060969-91.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/12/2019 11:19:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DIOGENES GRANADO CPF Nº 315.979.209-91 - 

CONTRIBUINTE 339970 CDA's Nºs 2016/1354939; 2017/1452122; 

2018/1642295; e 2019/1802442. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.25.024.0296.001 VALOR DA CAUSA: R$ 78.120,00- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento dos crédito(s) 

representado(s) pela(s) CDA(‘s) indicada(s) acima e anexada(s) com a 

inicial (ID’s ... e ...), referente(s) ao não pagamento(s) do Imposto acima 

informado. Por outro, observo que a Parte Executada indicada na petição 

inicial e na(s) CDA('s) que acompanham é DIFERENTE da cadastrada pelo 

Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CORRIJA 

imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta Ação de 

Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos termos da 

Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos. A seguir: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 91 de 371



contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 
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respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1056730-44.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/11/2019 13:56:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LINEU PETERSEN FETT CPF Nº 005.732.560-04 - 

CONTRIBUINTE 46241 CDA's Nºs 2016 / 1361397; 2016 / 1404283; 2017 / 

1493090; 2018 / 1648992 e 2019 / 1798352. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.12.031.0095.001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.549,86- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA-SE nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 93 de 371



para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de 

aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) 

e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o 

prazo de trinta dias dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação do 

Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJe (ATO 

ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO 

acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação 

das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA 

(PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE 

TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do crédito 

executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 
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a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 
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do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001207-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 1001207-70.2019.8.11.0001 DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO: 11/10/2019 16:42:55 REQTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES CPF Nº 329.232.369-04 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

VALOR DA CAUSA: R$30.000,00- DECISÃO 889 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

PROVISÓRIA ANTECIPADA, proposta eletronicamente via PJe (ID 

20284131) – em 22/05/2019, distribuída inicialmente no Juízo Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por MARIA APARECIDA 

RODRIGUES - CPF Nº 329.232.369-04, contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na 

qual pretende, primeiramente, os benefícios da gratuidade da justiça, da 

prioridade na tramitação processual - IDOSA, além da concessão de tutela 

de urgência, “determinando à Requerida que efetue imediatamente a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos restritivos (SPC/SERASA), 

bem como para que se proceda a exclusão das inscrições dos imóveis 

lançados indevidamente em seu nome e CPF, a fim de evitar novos 

protestos ilegais e arbitrários”, sic, dos IPTU’S cobrados referentes às 

Inscrições Municipais nº 01.9.24.015.0160.001, 01.9.34.001.0180.001 e 

01.9.45.014.0346.001, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00-. 

À causa foi atribuído o valor de R$ 30.000,00-. Com a inicial vieram os 

documentos ID’s 20284347, 20284349, 20284353, 20284357, 20284361, 

20284364, 20284368, 20284373, 20284377, 20284379, 20284387, 

20284389, 20284544, 20284554 e 20284571. Em 23/05/2019 o Juízo 

Juizado Especial da Fazenda Pública declarou, de ofício, a sua 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, determinando a remessa destes autos 

eletrônicos à esta Vara Esp. de Execução Fiscal. Em 11/10/2019 o feito foi 

REDISTRIBUÍDO a este Juízo, conforme movimento processual lançado 

automaticamente pelo Sistema PJe. Em 05/11/2019 este Juízo proferiu 

DECISÃO deferindo a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação, 

facultando, ainda, à Parte Autora emendar a petição inicial para juntar aos 

autos cópias Matrículas dos imóveis de que se tratam os protestos (ID 

25653786). Em 22/11/2019 a Parte Autora peticionou nos autos para 

EMENDAR A INICIAL, requerendo a juntada das Matrículas dos imóveis que 

alega não ser de sua propriedade, pugnando, ainda, pelo deferimento da 

tutela antecipada postulada (ID 26383679), juntando na oportunidade os 

documentos de ID’s 26383929, 26383938, 26384243, 26384250, 26384252 

e 26384255. Em 22/01/2019 os autos vieram à conclusão. Eis o relatório 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, RECEBO A EMENDA À 

INICIAL de ID 26383679 e, consequentemente, passo à análise da tutela 

antecipada postulada nestes autos eletrônicos, conforme abaixo: No 

presente caso, a Parte Requerente fez pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

de natureza antecipada, pretendendo “a exclusão do nome do Requerente 

dos órgãos restritivos (SPC/SERASA), bem como para que se proceda à 

exclusão das inscrições dos imóveis lançados indevidamente em seu 

nome e CPF, a fim de evitar novos protestos ilegais e arbitrários, sendo 

indevida as seguintes inscrições a serem excluídas: 1- Imóvel registrado 

sob o nº 01.9.24.015.0160.001; 2- Imóvel registrado sob o nº 

01.9.34.001.0180.001 e por fim o 3- Imóvel registrado sob o nº 

01.9.45.014.0346.001, todos localizados em Cuiabá”, sic, sob a alegação 

de que os referidos imóveis nunca lhe pertenceram. Sabe-se que o 

protesto “é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 

dívida”, ex vi Art. 1º, caput, da Lei n. 9.492/1997 (Lei de Protesto). Sobre a 

possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – atualmente 

consta do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10/09/1997 - 

Lei de Protesto, inserido pela Lei nº 12.767, de 02/12/2012, que reza: 

“Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as 

certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído 

pela Lei nº 12.767, de 2012).” Tratando-se de medida antecedente 

destinada à suspensão da exigibilidade de crédito da Fazenda Pública, 

aplicam-se as regras do Art. 151, do Código Tributário Nacional, in verbis: 

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II 

– o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, 

nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – 

a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (negritei). Por outro lado, conquanto 

a Parte Requerente não tenha efetuado previamente o depósito em Juízo, 

conforme disposição contida no Art. 151, inc. II do CTN, sabe-se que a 

concessão da tutela antecipada no âmbito das ações anulatórias ou 

declaratórias não pressupõe, necessariamente, a efetivação do depósito 

prévio do crédito objeto da demanda, a teor do disposto do inciso V do Art. 

151 do CTN, em que para a concessão de tutela de urgência devem 

concorrer dois requisitos legais, conforme reza o Art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, faz-se 

indispensável independentemente da demonstração do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. No presente caso, a Parte Requerente 

fez pedido de tutela de urgência de natureza antecedente, alegando em 

síntese, alega não ser proprietária dos imóveis de Inscrições Municipais 

n°s 01.9.24.015.0160.001; 01.9.34.001.0180.001 e 01.9.45.014.0346.001, 

razão pela qual sustenta não haver justificativa para o protesto em seu 

desfavor de qualquer título originário de débitos dos referidos imóveis. 

Analisando os autos em sede de cognição sumária e não exauriente, 

própria dessa fase processual, evidencia-se que apesar da presunção de 

veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos combatidos, a 

tutela de urgência deve ser parcialmente concedida APENAS para fins de 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito tributário e do respectivo 

PROTESTO contestado, bem como a respectiva baixa nos Sistemas de 

Proteção ao Crédito. Com efeito, como já mencionado, as presunções de 

veracidade e legitimidade da CDA’s não são absolutas e, como tal, admitem 

prova em contrário, a qual no presente caso se encontra consubstanciada 

nas cópias das Certidões de Inteiro Teor expedidas pelo Cartório do Sexto 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá, onde se lê que os imóveis em questão estão 

registrados em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso – COHAB/MT (ID’s 26383938, 26384243 e 26384250), o que 

demonstram, ao menos a prima facie, não ser a Parte Requerente 

proprietária dos imóveis sobre o quais incidiram os IPTU's contestados. 

ANTE O EXPOSTO, ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão, com fundamento no Art. 300, § 2º do CPC/2015, CONCEDO 

PARCIALMENTE inaudita altera pars a tutela provisória de urgência de 

natureza antecipatória em favor da Parte Requerente, para DETERMINAR 

A IMEDIATA SUSPENSÃO dos efeitos do PROTESTO DE PROTOCOLO Nº 

5021076, referente à CDA nº 1155494, no valor, respectivamente, de 

R$516,58- (ID 20284373), bem como para e DETERMINAR ao SERASA e 

SPC que excluam imediatamente o nome do Requerente do seu Cadastro 

de Inadimplentes, até o julgamento do mérito da presente ação ordinária. 

EXPEÇA imediatamente ofício, via Malote Digital, à Sra. Oficial de Protestos 

desta Comarca de Cuiabá (4º Tabelionato), requisitando o imediato 

cumprimento da antecipação da tutela de urgência acima (PROTESTO DE 

PROTOCOLO Nº 5021076, referente à CDA nº 1155494 – ID 20284373), 

sob pena de multa diária de R$1.000,00-, bem como responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 CP), ANEXANDO o respectivo Código de 

Rastreamento e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre a remessa 

do referido ofício (ATO ORDINATÓRIO). EXPEÇA também ofícios 

requisitando aos órgãos de proteção ao crédito SERASA e ao SPC para 
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que procedam à imediata exclusão do nome da Autora do Cadastro de 

Inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00-, bem como 

incorrer em crime de desobediência (Art. 330 CP), constando dos 

referidos ofícios cópia desta decisão. Após o cumprimento das 

determinações acima, CITE o Município de Cuiabá via PJE, para apresentar 

sua CONTESTAÇÃO, no PRAZO DE TRINTA DIAS, nos termos dos Arts. 

183, 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, 335, todos do CPC. Havendo 

juntada de novos documentos com a contestação CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) à Parte 

Requerente para IMPUGNAÇÃO, no PRAZO DE QUINZE DIAS, nos termos 

do Art. 437, §1°, do CPC (ATO ORDINATÓRIO). Decorridos os prazos 

acima assinalados, com ou sem contestação do Município Requerido, ou, 

com ou sem a impugnação da Parte Requerente, CERTIFIQUE sobre 

cumprimento das determinações acima e tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO), e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO 

ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o Advogado da Parte Requerente 

desta decisão, conforme determina o Art. 270 do CPC/2015. PUBLIQUE 

(DJe) nos termos do §3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - SÚMULA 

VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA VINCULANTE 

28 - É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade 

de crédito tributário. - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 151. 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ... II - o depósito do seu 

montante integral; - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e 

os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. ... § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 335. O réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data: ... Art. 437. O réu manifestar-se-á na 

contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor 

manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. 

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. 

... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário 

público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1058717-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRANCISCO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1058717-18.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2019 16:36:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CLAUDECIR FRANCISCO DIAS CPF Nº 

027.492.397-10 - CONTRIBUINTE 12702. CDA's Nºs 2016 / 1289270; 2017 

/ 1557134; 2018 / 1672259 e 2019 / 1834070. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.015.0538.006 VALOR DA CAUSA: R$ 18.272,49- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA‘s indicadas)acima e anexadas com a inicial (ID’s 

27144864 e 27144866), referentes ao não pagamentos do Imposto acima 

informado. Por outro, observo que a Parte Executada indicada na petição 

inicial e nas CDA's que acompanham é DIFERENTE da cadastrada pelo 

Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CORRIJA 

imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta Ação de 

Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos termos da 

Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes autos 

eletrônicos. A seguir: I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou 

GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE 

TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP).. III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA-SE 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC/2015 (prazo próprio), sob pena de indeferimento 

da petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC/2015 (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados desde 2016, NO PRAZO 

DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 

40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO 

ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias dias acima (item VI) 

INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se 

no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO DO 

ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes autos 

eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em seguida 

DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), pelo 

PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES 

FISCAIS realizados desde 2016, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 
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ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). X. Entretanto, decorrido o 

prazo acima (item VIII - 15 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados desde 2016, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 
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público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1059002-11.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/12/2019 15:21:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LABORATORIO SAO THOME LTDA - ME CNPJ Nº 

02.101.908/0001-17 - CONTRIBUINTE 176365 CDA Nº 2019 / 1926269. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 59832. VALOR DA CAUSA: R$ 29.181,24- 941 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente pelo PJe em 10/12/2019, promovida pelo 
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LABORATÓRIO SÃO THOMÉ LTDA 

"MASSA FALIDA" – CNPJ Nº 02.101.908/0001-17, tendo como objeto o 

recebimento do crédito representado pela CDA Nº 2019/1926269, 

referente ao não pagamento de MULTA PUNITIVA - ALVARÁ SANITÁRIO 

da Inscrição Municipal n° 59832, e o valor atribuído à causa foi 

R$29.181,24- (ID 27235601). A petição inicial veio acompanhada de cópia 

das CDA supracitada (ID 27235603). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário 

e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais 

decorrentes de dívida de natureza não tributária advinda da infringência a 

dispositivos legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - 

Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, 

Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais 

que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa forma, esta Ação de 

Execução Fiscal deveria estar tramitando na competente Vara 

Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara de Execução 

Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é absolutamente 

incompetente para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO POSTO, por se 

tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio Ambiente, a quem 

compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1059002-11.2019.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema Pje. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1060226-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1060226-81.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/12/2019 17:39:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA 

DE VEICULOS LTDA - ME CNPJ Nº 14.939.751/0001-82 - CONTRIBUINTE 

734881654 CDA's Nºs 2018 / 1734397; 2019 / 1923815; 2019 / 1923819 e 

2019 / 1923835. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 119361 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.909,52- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente pelo PJe em 

16/12/2019, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de R. DA 

C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME – 

CNPJ Nº 14.939.751/0001-82, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA’s Nº’s 2018 / 1734397; 2019 / 1923815; 

2019 / 1923819 e 2019 / 1923835, referente ao não pagamento de MULTA 

POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição 

Municipal n° 119361, e o valor atribuído à causa foi R$11.909,52-. (ID 

27368766) A petição inicial veio acompanhada de cópias das CDA’s 

supracitadas (ID 27368767. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, especificamente as CDA’s que 

instruíram a petição inicial, observo que a causa de pedir é decorrente de 

MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário e de Posturas do 

Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução Fiscal da Comarca da 

Capital possui a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Todavia, 

excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais decorrentes de 

dívida de natureza não tributária advinda da infringência a dispositivos 

legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais 

do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo 

Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes 

ambientais.” (negritei) Dessa forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria 

estar tramitando na competente Vara Especializada do Meio Ambiente, 

pois este Juízo da Vara de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda 

Pública Municipal – é absolutamente incompetente para processar e julgar 

execuções fiscais que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de 

Posturas. ISTO POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1060226-81.2019.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 
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Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061391-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. GUALANO CHOPERIA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061391-66.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:09:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: F. L. GUALANO CHOPERIA EIRELI - EPP CNPJº 

21.083.721/0001-82 - CONTRIBUINTE 734949394- CDA Nº 2019 / 1924946. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 136052. VALOR DA CAUSA: R$ 4.427,73 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente pelo PJe em 20/12/2019, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de F. L. GUALANO 

CHOPERIA EIRELI - EPP – CNPJ Nº 21.083.721/0001-82, tendo como objeto 

o recebimento do crédito representado pela CDA Nº 2019 / 1924946, 

referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO 

SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 136052, e o valor 

atribuído à causa foi R$4.427,73-.(ID 27655219). A petição inicial veio 

acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 27655220). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente as CDA’s que instruíram a petição inicial, observo que a 

causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código 

Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 

absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO 

POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1061391-66.2019.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1061392-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. GUALANO CHOPERIA EIRELI - EPP (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1061392-51.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/12/2019 09:09:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: F. L. GUALANO CHOPERIA EIRELI - EPP CNPJ Nº 

21.083.721/0001-82 - CONTRIBUINTE 734949394 CDA Nº 2019 / 1924946 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 136052 VALOR DA CAUSA: R$ 4.427,73- 

DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente pelo PJe em 16/04/2019, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de F. L. GUALANO 

CHOPERIA EIRELI - EPP – CNPJ Nº 21.083.721/0001-82 , tendo como objeto 

o recebimento do crédito representado pela CDA Nº 2019 / 1924946, 

referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO 

SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 136052, e o valor 

atribuído à causa foi R$4.427,73-.(ID 27655707 ). A petição inicial veio 

acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 27655709). Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente a CDA que instruiu a petição inicial, observo que a causa 

de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código Sanitário 

e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 023/2013/TP do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta Vara de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte competência: “Processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida 

ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os executivos fiscais 

decorrentes de dívida de natureza não tributária advinda da infringência a 

dispositivos legais constantes do Código de Defesa do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 03/2016/TP... Art. 2º - 

Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as 

ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e 

Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, 

Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais 

que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa forma, esta Ação de 

Execução Fiscal deveria estar tramitando na competente Vara 

Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara de Execução 

Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é absolutamente 

incompetente para processar e julgar execuções fiscais que tem por 

objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO POSTO, por se 

tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio Ambiente, a quem 

compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1061392-51.2019.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 
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KENJI EGUCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1062044-68.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2019 12:17:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: KENJI EGUCHI CPF Nº 906.434.618-68 - 

CONTRIBUINTE 169331 CDA's Nºs 2016 / 1385022; 2016 / 1391234; 2016 / 

1396044; 2016 / 1398340 e 2016 / 1409137. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.026.0406.001 VALOR DA CAUSA: R$ 489.131,66- DECISÃO 941 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente pelo PJe em 27/12/2019, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de KENJI EGUCHI – CPF Nº 

906.434.618-68, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA’s Nº’s 2016 / 1385022; 2016 / 1391234; 2016 / 

1396044; 2016 / 1398340 e 2016 / 1409137, referente ao não pagamento 

de MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da 

Inscrição Municipal n° 01.8.15.026.0406.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$489.131,66-.(ID 27728132). A petição inicial veio acompanhada de 

cópias das CDA’s supracitadas (ID27728131). Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

especificamente as CDA’s que instruíram a petição inicial, observo que a 

causa de pedir é decorrente de MULTA aplicada por infração ao Código 

Sanitário e de Posturas do Município, cuja lavratura compete à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente. In casu, conforme RESOLUÇÃO Nº 

023/2013/TP do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esta 

Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital possui a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Todavia, excetuam-se da Resolução acima os 

executivos fiscais decorrentes de dívida de natureza não tributária 

advinda da infringência a dispositivos legais constantes do Código de 

Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ex vi: “RESOLUÇÃO N.º 

03/2016/TP... Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente 

processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio 

ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos 

fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das 

Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem 

como as ações penais que tratem de crimes ambientais.” (negritei) Dessa 

forma, esta Ação de Execução Fiscal deveria estar tramitando na 

competente Vara Especializada do Meio Ambiente, pois este Juízo da Vara 

de Execução Fiscal – Gabinete 01 Fazenda Pública Municipal – é 
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absolutamente incompetente para processar e julgar execuções fiscais 

que tem por objeto infração ao Código Sanitário e de Posturas. ISTO 

POSTO, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO à Vara Especializada do Meio 

Ambiente, a quem compete processar esta AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

Nº 1062044-68.2019.8.11.0041, cujo objeto é referente à MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS. DETERMINO ao Sr. 

Gestor Judiciário que adote as providências necessárias à redistribuição e 

remessa dos presentes autos eletrônicos ao Juízo competente, com as 

minhas singelas homenagens. INTIME o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo ( DJe), nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME a Parte 

Executada, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 271. 

O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 20393 Nr: 243-26.2011.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Andaline Ltda, ILIAS ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705, ISADORA GIROTO GUIMARAES DE FREITAS - OAB:178473

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Intime-se o executado para comprovar o cumprimento da obrigação 

mediante apresentação das pendências, juntando a documentação 

mencionada à fl. 127, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 20922 Nr: 788-96.2011.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Andaline Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Martins Fatureto - 

OAB:99526/MG, Daniel Cavalcanti Dantas - OAB:99533/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte executada AGROPECUÁRIA ANADALINE LTDA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca dos cálculos realizados às 

fls. 215/216.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34327 Nr: 1524-07.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, KELSON 

CLEMENTINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22122, FREDERICO CAMARGO COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 23.266, MURILO VASCONCELOS LIMA - OAB:OAB/GO 

42542

 .Sendo assim, declaro ineficaz a nomeação de bens à penhora, visto que 

a Fazenda Pública se opôs a parte credora pelas razões expostas na 

petição retro, as quais acolho.Nesses termos, considerando que a 

efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao 

processamento dos embargos à execução fiscal em apenso, nos termos 

do art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80, DETERMINO a intimação da parte 

executada para garantir integralmente o juízo no presente executivo fiscal, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção dos embargos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 161 Nr: 132-62.1999.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boa Ventura de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do 

Estado - OAB:, Ronaldo Pedro Szezupior dos Santos - Procurador 

do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri M. Fontes - 

OAB:4837-A

 Diante do exposto, de ofício, DECLARO a ocorrência da prescrição 

intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 372/1999, 

inscrita em 23.02.1999 e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 

332, §1º e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser 

isenta, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 

honorários.Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 

496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52695 Nr: 1426-51.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULCIMAR CHITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA, 

MINERAÇÃO E SERVIÇOS - SUIMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial e denego a 

ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na 

forma prevista pelo artigo 487, inciso I do CPC/2015.Processo isento de 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do 

STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39484 Nr: 1157-46.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO E MEIO AMBIENTE/SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGISFREDO HOEPERS - 

OAB:OAB/RS 39.885-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a 

instrução do feito.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57827 Nr: 125-35.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI PEREIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrando por MARLEI PEREIRA 

COUTO, qualificada nos autos, contra ato tido coator do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CUIABÁ (MT).

A liminar foi deferida em parte à fl. 41.

Infere-se dos autos que a presente ação foi distribuída em 17.05.2016, 

sendo declinada da competência em favor desta Especializada do Meio 

Ambiente em 27.08.2019 (fls. 85v/86).

Desse modo, INTIME-SE a parte impetrante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como sobre a 

possível perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 9º e 10, 

ambos do CPC/2015.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23511 Nr: 1-62.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACETILDES RIBEIRO PINTO, Valdemir Vilela dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216

 Vistos.

Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e o da ampla 

defesa, bem como o disposto no art. 437, §1º, do Código de Processo 

Civil, considerando os documentos apresentados pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT) às fls. 218/222, INTIMEM-SE os requeridos para ciência e 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, dê-se nova vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL para ciência do Laudo Pericial de fls. 206/2011 e 

manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 3560-22.2017.811.0082

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO MARTY JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, Yuri Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Infere-se dos autos que a parte autora apresentou manifestação às fls. 

190/191, desistindo da inquirição da testemunha HÉLIO CUNHA.

Nesses termos, não havendo outras provas a serem produzidas, dou por 

encerrada a instrução do feito.

 INTIMEM-SE as partes para apresentação de alegações finais no prazo de 

15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos, iniciando-se pela parte 

autora.

SOLICITE-SE a devolução da carte precatória expedida para inquirição da 

testemunha HÉLIO CUNHA, independente de cumprimento.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54035 Nr: 2110-73.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GUIZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GUIZONI - OAB:12026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o requerente, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar impugnação (fl. 33), intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31414 Nr: 2811-39.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLE PERONDI, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, decorrido este sem manifestação, arquive-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55371 Nr: 2891-95.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA GUAPORE AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 6.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54524 Nr: 2376-60.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIO JOSE ANDRIGHETTI, ALCEU ELIAS FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA PALOMO FERNANDES - 

OAB:26.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o Estado de Mato Grosso, deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar contestação (fl. 48), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54719 Nr: 2472-75.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSEVELT RAMSAY TORRES, ACY SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a requerente, deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar impugnação (fl. 69), intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 2028-42.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT, JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA JÚNIOR - OAB:12.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob 

pena de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

manifestação.

3. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 2294-29.2019.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RISIO FRANCISCO CARVALHO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEIA SANTOS QUEIROZ - 

DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise, nesta data, considerando a notícia de que a parte executada, 

ora embargante, quitou o débito exequendo, houve a extinção do 

executivo fiscal em apenso, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional, eis 

que já houve a extinção da execução fiscal objetivada nestes embargos.

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da 

perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do disposto no artigo 462, do Código de 

Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

por carência de ação, com fundamento no artigo 487, inciso VI, c/c artigo 

493, ambos do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54818 Nr: 2539-40.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA CARDOSO BOESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DA SILVA GOMES - 

OAB:24022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 50691 Nr: 299-78.2019.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

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

- OAB:16394

 ]No caso, infere-se a existência de determinação do Superior Tribunal de 

Justiça para o sobrestamento de ações em que a questão jurídica central 

é a “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 

recuperação judicial, em sede de execução fiscal”, razão pela qual 

DETERMINO a suspensão da presente execução fiscal, até que 

sobrevenha o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.Intimem-se as 

partes da presente decisão, consoante determina o §8º, do art. 1.037, do 

CPC/2015.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 1780 Nr: 85-83.2002.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Lionço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inessa de Oliveira Trevisan 

Sophia - OAB:

 Vistos.

Considerando a notícia de que a parte executada quitou o débito 

exequendo (fls. 121/122), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio 

do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Após, pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41851 Nr: 2643-66.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA, 

EURICO ANTONIO VARELA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NEVES ROSA DURÃO 

DE ANDRADE - OAB:144016/RJ

 Vistos.

Considerando a notícia de que a parte executada quitou o débito 

exequendo (fls. 50/51), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio 

do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Após, pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11055 Nr: 880-11.2010.811.0082

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Schwinden Neto, Sheila Leite Gualberto, 

Amarino Alves Ribeiro, Elesmão F. Porto, Davilson Fontes da Silva, William 

Rosa da Silva, Davilson M. Fontes, Claudemir B. dos Santos, Luiz 

Gonzaga, Elizabeth, Vilma Barbosa Lima, Marino Alves Ribeiro, Gilmar 

Antônio Pacheco, Luiza Bartolina dos Santos, França Leite, Vancuris Nei 

da Silva, Rafael Martins

Rafael Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Abreu Xavier - 

OAB:4.195, Paulo Emílio Magalhães - OAB:3.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plínio José Siqueira Neto - 

OAB:10.405

 Vistos.

 Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça, 

requerendo o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, decorrido este sem manifestação, arquive-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49730 Nr: 3425-73.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.CONDENO a parte 

embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$900,00 (novecentos reais), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, 

ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.DETERMINO, ainda, seja 

trasladada cópia da presente sentença para os autos da Ação de 

Execução Fiscal n. 73-44.2017.811.0082 (Cód. 32.272).Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25175 Nr: 56-76.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO CESAR MIGLIARI, ADENIR 

RODRIGUES AUGUSTO, EDSON GONÇALVES DOS SANTOS, 

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARCOS 

REMPEL - OAB:23.902/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 

13.967, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:OAB/MT 8.723, Luciano Rozario da Costa - OAB:OAB 23.095, 

Milton Alves Damaceno - OAB:3620/MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉUS: AFRÂNIO CESAR MIGLIARI E OUTROS

Vistos.

 1. Encaminhem-se as informações solicitadas pelo d. Relator do HC n. 

1018735-23.2019.8.11.0000, Desembargador PAULO DA CUNHA, 

prestadas por este Magistrado nesta data por meio do Ofício n. 

002/2020/GAB.

2. Designo o dia 13.5.2020, às 14:30h para a realização do interrogatório 

do réu AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI. Intimem-se o representante do 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e as doutas Defesas a respeito da 

audiência designada, bem assim o réu AFRÂNIO.

3. Expeça-se carta precatória para a comarca de Sinop (MT), tendo por 

finalidade os interrogatórios dos réus EDSON GONÇALVES DOS SANTOS 

e HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, fazendo constar o prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias para o seu cumprimento.

4. Expeça-se carta precatória para a comarca de Tabaporã (MT), tendo 

por finalidade o interrogatório do réu ADENIR RODRIGUES AUGUSTO, 

fazendo constar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o seu 

cumprimento.

5. INTIMEM-SE as Defesas, cientificando-as do dever de acompanhar o 
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cumprimento das respectivas cartas precatórias perante os juízos 

deprecados, inclusive sobre as datas das audiências para a inquirição 

das testemunhas arroladas (Súmula n. 273 do STJ: “Intimada a defesa da 

expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data 

da audiência no juízo deprecado”).

6. Aguarde-se o cumprimento das cartas precatórias enviadas para as 

comarcas de Dourados (MS) (fl. 2.896/2.897) e Ribeirão Preto (SP) (fl. 

2.893) para as inquirições das testemunhas Hebert Dittmar e Danilo 

Catunda de Clodoaldo Pinto, respectivamente.

7. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30176 Nr: 1741-84.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, DARC MARIA 

LISBOA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22122, FREDERICO CAMARGO COUTINHO - OAB:OAB/GO 

23.266, MURILO VASCONCELOS LIMA - OAB:OAB/GO 42.542

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADOS: ELMO ENGENHARIA LTDA E DARC MARIA LISBOA 

BRANDÃO

Vistos.

1. Considerando a notícia de que as partes executadas quitaram o débito 

exequendo (fls. 189/193), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno as partes executadas nas custas processuais.

 3. Promova-se o levantamento das penhoras realizadas às fls. 53 e 

185/187, expedindo-se alvará judicial para o levantamento do valor 

penhorado.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53488 Nr: 1843-04.2019.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA COSTA JATOBÁ - 

OAB:57.289, MURILO VASCONCELOS LIMA - OAB:OAB/GO 42.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EMBARGANTE: ELMO ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

Vistos.

 1. Considerando a notícia de que a parte executada, ora embargante, 

quitou o débito exequendo, proferi, nesta data, sentença de extinção do 

executivo fiscal em apenso (Autos n. 1741-84.2016.811.0082-Cód. 

30.176), com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

2. Como se vê, nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional, 

eis que já houve a extinção da execução fiscal objetivada nestes 

embargos.

3. Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da 

perda do objeto, consubstanciada na falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do disposto no art. 462 do Código de Processo 

Civil.

4. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento nos art. 487, inciso VI, c/c art. 493, ambos do 

Código de Processo Civil.

5. Processo isento de custas e honorários advocatícios.

6. Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo.

7. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 982-52.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19.693-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com base nas alegações acima tecidas, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código 

de Processo Civil.Condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais, se existentes.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de janeiro 

de 2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 15083-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, Màrcio Tadeu Salcero - OAB:OAB/MT 6.038

 Certifico que considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, fica cancelada a audiência do dia 24/04/2020, sendo 

redesignada para o dia 27/04/2020 às 16h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 49843 Nr: 3468-10.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO ALVES DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON LUCAS JACINTO 

TORRES - OAB:OAB/MT 17.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte:2.1.DECLARO NULA a citação promovida no âmbito da Ação 

de Execução Fiscal n. 1499-91.2017.811.0082 (Cód. 34.302), pois 

realizada em desconformidade com o preceituado na legislação 

processual civil;2.2.DECLARO NULO o Processo Administrativo n. 

28.871/2016-1 que tramitou perante a Administração Pública do MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ (MT), por conter vício de forma, tendo em vista a ausência de 

notificação válida da parte embargante/autuada em relação ao Auto de 

Infração n. 5767, lavrado em 16.3.2016, infringindo os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, inciso LV), 

por conseguinte, nula a CDA n. 1422373, objeto da Ação de Execução 

Fiscal n. 1499-91.2017.811.0082 (Cód. 34.302);2.3.Com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito;2.4.CONDENO o embargado MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (MT) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no 

valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do §§2º e 8º, ambos do art. 85, 

do Código de Processo Civil;2.5.Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso 

I, da Lei Estadual n. 7.603/01;2.6.DETERMINO, ainda, seja trasladada cópia 

da presente sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal n. 

1499-91.2017.811.0082 (Cód. 34.302); e2.7.Deixo de submeter esta 
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sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido 

tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos 

termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51886 Nr: 985-70.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA OLIVEIRA LUZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer do representante do 

Ministério Público Estadual, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, confirmando a medida antecipatória concedida 

às fls. 50/52, tão somente para determinar a parte requerida que observe 

os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à 

análise e validação do CAR MT-13140/2017, relacionado ao imóvel rural 

denominado Fazenda Rio do Peixe, localizado no Município de Poxoréu 

(MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por 

lei, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO comprovar o cumprimento 

desta decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.Com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.CONDENO a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais), nos termos do §§2º e 8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

n. 7.603/01.Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, 

uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 

(quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.Rodrigo 

Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 2380-97.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL (SRMA-SEMA/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEZREEL MARCELO SOARES 

EVANGELISTA - OAB:25039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, 

CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora 

que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, 

referente à análise e validação do CAR MT-64302/2017 (fls. 40/41), 

relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Pietá, localizado no 

Município de Água Boa (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos 

requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser 

comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Processo isento de custas 

e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade 

coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de 

justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 

12.016/2009. P.R.I.C.Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 1515-74.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LUIZ RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE MONITORAMENTO E 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VINICIUS ALBANESI 

ANCHESCHI - OAB:57.956/DF, Thiago Euller Barros Rocha - 

OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, 

CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora 

que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, 

referente à análise e validação do CAR MT-70944/2018, relacionado ao 

imóvel rural denominado Fazenda Divisa/São Lourenço, localizado no 

Município de Alto Garças (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos 

requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser 

comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Processo isento de custas 

e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade 

coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de 

justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 

12.016/2009. P.R.I.C.Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57826 Nr: 124-50.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão liminar.Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, da Lei n. 

12.016/2009).Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 

12.016/2009).Após, abra-se vista ao Ministério Público para os fins do art. 

12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41357 Nr: 2334-45.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Silveira - OAB:3.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$18.094,49 (dezoito mil e noventa e quatro 

reais e quarenta e nove centavos), montante correspondente a 4% 

(quatro por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8º c/c 

§2 º, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – 

SP). Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.Comunique-se o 

i. Relator do Agravo de Instrumento n. 1003315-75.2019.8.11.0000, 

encaminhando cópia da presente sentença.Após o decurso do prazo 
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recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do 

CPC/2015.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55273 Nr: 2839-02.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLASSTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE 

SINTÉTICO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTE: GLASSTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORE 

SINTÉTICO – ME

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 Vistos.

1. Reexaminando a questão decidida, mantenho a decisão agravada pelos 

seus próprios fundamentos (fls. 80/85).

2. Promova-se o cumprimento da decisão proferida pela d. Relatora do 

Agravo de Instrumento n. 1000449-60.2020.8.11.0000, Desembargadora 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (fls. 102/104), na qual concedeu o 

efeito suspensivo almejado pelo recorrente/requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO, suspendendo, desse modo, os efeitos da decisão impugnada 

(fls. 80/85).

3. Encaminhem-se as informações requisitadas e prestadas por este 

Magistrado nesta data por meio do Ofício n. 006/2020/GAB.

4. Após, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, manifestar acerca 

da contestação de fls. 90/93, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55901 Nr: 3183-80.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JOSÉ CARBONERA DE SANTI, ALEXANDRE 

CARNONERA DE SANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE os requerentes para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55513 Nr: 2999-27.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIACHO DOCE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA - 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ISPER FAVARETTO - 

OAB:418.207, RODOLFO ISPER FAVARETTO - OAB:381.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57798 Nr: 102-89.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLANA STEFANNY SILVA - 

OAB:27.197/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57845 Nr: 133-12.2020.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICE ENDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para que o impetrante recolha a diligência do oficial de 

justiça, devendo ser emitida no site do Tribunal de Justiça “Emissão de 

Guias Online” e comprove o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54070 Nr: 2133-19.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:OAB/139.970, RAFAEL ANTONIETTI MATTHEUS - OAB:296.899/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 1387-54.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILERMANDO ANGELO PEZERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MILANO JORDANO 

SILVA - OAB:16053, VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10491-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Com ou sem impugnação, intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando 

a sua necessidade sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55810 Nr: 3123-10.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON QUEIROZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - 

SEFA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:OAB/MT 13.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que juntei aos autos do PJE 1038212-06.2019.811.0041, o malote 

digital sobre o conflito de competência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35541 Nr: 2386-75.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVEAN COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA, SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA, 

WELLINTON BARBOSA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC. EST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: samuel de oliveira varanda - 

OAB:

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

interposta, eis que a matéria sustentada, em razão da não apresentação 

de cópia do processo administrativo, necessita de dilação probatória, 

determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25790 Nr: 543-46.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOAO BERCHMANS E SILVA, VERA LUCIA 

PERETTI E SILVA LOTFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, SUPERINTENDENTE DE 

BASE FLORESTAL DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9.352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da certidão de fl. 211, dando conta do trânsito em julgado do v. 

acórdão, intimo as partes para ciência e providências que entenderem 

pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27751 Nr: 138-73.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGACKI & ROOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Moraes de Lima - 

OAB:5.943

 Impulsiono os autos para a parte executada se manifestar sobre a petição 

em retro de fls.73

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28661 Nr: 813-36.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO APARECIDO FELIX ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Rezende de 

Oliveira - OAB:26596

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o patrono do executado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 57932 Nr: 170-39.2020.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR KURTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à 

autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 

389/2015/SEMA, referente à análise e validação do CAR MT-84513/2018, 

relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Anna, localizado 

no Município de Cláudia (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos 

requisitos exigidos por lei, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO 

comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias.CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial 

exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público 

(CPC, artigos 183, §3º, 242, §3º e 247, inciso III).Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, 

§4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20341 Nr: 191-30.2011.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cézar de Ramos Pinto, Wellington 

Belmiro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO 

BORDONIO MANZEPI - OAB:9203, Kamila Michiko Teischmann - 

OAB:OAB/MT 16.962

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL à fl. 239 

e designo audiência de justificação para o dia 19/02/2020, às 14h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25175 Nr: 56-76.2015.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO CESAR MIGLIARI, ADENIR 

RODRIGUES AUGUSTO, EDSON GONÇALVES DOS SANTOS, 

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARCOS 

REMPEL - OAB:23.902/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 

13.967, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - 

OAB:OAB/MT 8.723, Luciano Rozario da Costa - OAB:OAB 23.095, 

Milton Alves Damaceno - OAB:3620/MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 2. Designo o dia 13.5.2020, às 14:30h para a realização do interrogatório 

do réu AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI. Intimem-se o representante do 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e as doutas Defesas a respeito da 

audiência designada, bem assim o réu AFRÂNIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41104 Nr: 2154-29.2018.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SANTANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548

 Vistos.

 Analisando a resposta do acusado LEONARDO SANTANA GOMES (fls. 

61/62), não vejo presentes os requisitos numerados no art. 397 do CPP, 

que orientam a absolvição sumária. Assim sendo, em obediência ao devido 

processo legal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18-02-2020 às 14h, conforme determina o art. 399 do CPP.

 Intime-se o denunciado, seu defensor e o Ministério Público.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56161 Nr: 3313-70.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR ANTONIO MELEGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA 

MELEGARI - OAB:25269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.Cite-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, em 

conformidade com os artigos 183, 238 e 335, todos do Código de 

Processo Civil.Deixo de designar audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, 

que não admitem autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55817 Nr: 3130-02.2019.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR JOSÉ PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nardo Gasparini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à 

autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 

389/2015/SEMA, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental 

Rural MT-66.601/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda 

Meu Pedacinho de Chão / Fazenda Boa Ventura, localizado no Município 

de Nova Ubiratã (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos 

requisitos exigidos por lei, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO 

comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias.CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial 

exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público 

(CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, 

§4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55637 Nr: 3045-16.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

-SRMA/SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAÍSA FONSECA ZANCHETA 

- OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . DECIDO.Considerando a informação apresentada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO de que a parte impetrante já havia impetrado 

anteriormente outro Mandado de Segurança, cujo conteúdo reprisou neste 

mandamus em análise – atualmente em trâmite no e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sob o n. 1014355-54.2019.8.811.0000 –, 

INTIME-SE a parte impetrante para se manifestar sobre a provável 

ocorrência de litispendência, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos dos 

artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23312 Nr: 821-18.2013.811.0082

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279/OAB/MT, TACIANE FABIANI - OAB:17.355/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB Nº 3968 - OAB:PROC. GERAL

 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

Vistos.

1. Cuida-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa – honorários advocatícios.

2. PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos, anotando-se tratar de 

cumprimento de sentença, tendo como exequente o ESTADO DE MATO 

GROSSO e executado PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, sem prejuízo da 

necessária anotação no Sistema de Controle de Processos (Apolo).

3. INTIME-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos (CPC, art. 513, §2º, inciso I), para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor do débito (CPC, art. 523), sob pena de multa de 10% sobre o 

referido valor, sem prejuízo do acréscimo de 10% a título de honorários 

advocatícios (CPC, art. 523, §1º), já requerido pela parte credora.

4. Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o 

arresto de tais bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC, 

observado ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

5. Decorrido o prazo do item 3. sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC).

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29033 Nr: 1021-20.2016.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA PEDRUZZI FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT, COORDENADORA DA 

COORDENADORIA DE CADASTRO E REGULAÇÃO AMBIENTAL - RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - OAB:13592/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPETRANTE: FABIA PEDRUZZI FAVARETTO

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE – SEMA/MT

Vistos.

 1. A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, no âmbito da 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA n. 111663/2017, por unanimidade, 

ratificou a sentença proferida por este Juízo em 13.3.2017 (fls. 115/117), 

mantendo, desse modo, a concessão da segurança almejada, conforme 

julgamento ocorrido em 16.9.2019 (fls. 160/164).

2. O trânsito em julgado, ocorrido em 14.11.2019, encontra-se certificado à 

fl. 167.

3. Desse modo, INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos, bem assim 

para que requeiram o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Inexistindo requerimentos e/ou demais providências, ARQUIVEM-SE.

 5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 3540-60.2019.811.0082

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

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

 PARTE AUTORA: LÍDIO JOSÉ CHIAPINOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALITA C. SEIDIEL DOS SANTOS 

- OAB:20161/O, NIKOLLY FERNANDA F. SILVA - OAB:22.729/O, 

REGINALDO S. FARIA - OAB:7.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Atento as alegações constantes no recurso de Agravo de Instrumento 

n. 1000448-75.2020.8.11.0000, distribuído à Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo do E. TJMT, deixo de exercer o juízo de retratação, 

tendo em vista que os fundamentos expostos na decisão atacada (fls. 

195/200) bem resistem aos argumentos da parte agravante (fls. 207/211), 

mantendo, portanto, a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

2. Cumpra-se imediatamente a ordem superior que deferiu o almejado 

efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão agravada, 

comunicando-se as partes com urgência.

3. Após, INTIME-SE o requerente para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

4. Com ou sem impugnação, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

5. Às providências.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N.º 001/2020-GAB

O Exmo. Sr. Dr. GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO, Juiz de Direito da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Estado Mato Grosso e Corregedor 

das Unidades Prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, no 

uso de suas atribuições legais na forma da lei etc...

CONSIDERANDO as atribuições do Juízo Corregedor do das unidades 

prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, previstas na Lei de 

Execução Penal e Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de 

Justiça do Mato Grosso;

 CONSIDERANDO que, por expressa previsão legal, compete ao Juízo da 

Execução Penal a implementação de medidas que propiciem a reinserção 

social da pessoa privada de liberdade;

CONSIDERANDO a Resolução 307, de 17/12/2019, do Conselho Nacional 

de Justiça, cujo teor institui a Política de Atenção a Pessoas Egressas do 

Sistema Prisional no âmbito do Poder Judiciário, prevendo os 

procedimentos, as diretrizes, o modelo institucional e a metodologia de 

trabalho para sua implementação.

CONSIDERANDO a premente implantação da metodologia de atendimento 

às pessoas pré-egressas das unidades prisionais de Cuiabá e Várzea 

Grande e a vindoura inauguração do Escritório Social;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º, III, da Resolução 307 do CNJ, 

trata-se o pré-egresso de pessoa que ainda se encontre em cumprimento 

de pena privativa de liberdade, no período de seis meses que antecede a 

sua soltura da unidade prisional prevista, ainda que em virtude de 

progressão de regime ou de livramento condicional;

 CONSIDERANDO ainda que, para identificação do pré-egresso do sistema 

penitenciário é necessária a correta e atualizada alimentação do SEEU;

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar à direção das unidades prisionais da Comarca da 

Capital e Várzea Grande que encaminhem, mensalmente, via SEEU, a 

planilha de trabalho/estudo dos (as) penitentes que realizam atividades 

estudantis e/ou laborais intramuros.

 Art. 2º - Determinar à Fundação Nova Chance que encaminhe a este 

Juízo relação nominal dos (as) penitentes que realizam atividades 

extramuros, devendo ainda ser alimentado o SEEU, mensalmente, acerca 

dos dias trabalhados.

Art. 3º - Determinar às direções das unidades prisionais e Fundação Nova 

Chance que regularize, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de todas as 

remições de trabalho/estudo pendentes de comunicação a este Juízo, via 

SEEU.

 Art. 4º - Determinar à assessoria deste Juízo que encaminhe 

mensalmente, lista de pré-egressos às direções das unidades prisionais, a 

fim de que seja elaborado Plano Individual de Saída pela equipe 

psicossocial da unidade e consequente inserção nas atividades de 

atendimento.

Art. 12º - Encaminhe-se cópia desta Portaria para a Corregedoria Geral da 

Justiça, ao GMF/TJMT, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso, ao Ministério Público, a Defensoria Pública, a Subseção local 

da OAB, Fundação Nova Chance, aos Diretores das Unidades Prisionais 

de Cuiabá e Várzea Grande e aos Conselhos da Comunidade dos 

referidos municípios.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

 GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito Corregedor das Unidades Prisionais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 596719 Nr: 37439-72.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KLEBER MASIERI SABINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, em face da superlotação das unidades prisionais de Cuiabá e 

Várzea Grande, evidenciadas pela interdição parcial decretada nas 

correições judiciais realizadas, INDEFIRO o pedido de transferência 

formulado, ressalvada a possibilidade de permuta.Para tanto, a fim de que 

analise tal possibilidade, comunique-se ao setor de Inteligência da SAAP 

do referido pedido, bem como que, tão logo seja informado o interesse de 

algum penitente para a permuta, informe este Juízo.Comunique-se à 

solicitante.Após, arquive-se com as baixas e cautelas estilares.Às 

providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383053 Nr: 24946-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DR. ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB/MT N° 18.314; 

DR. RODRIGO ISNENGHI COSTA OAB/MT 23.314

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

31/03/2020, ÀS 17:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 368846 Nr: 9062-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON KELLBER DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO Nº: 9062-67.2014.811.0042 Cód. 368846

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

REU: JEFFERSON KELLBER DA SILVA PEREIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13.02.2020 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403131 Nr: 7462-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON KELLBER DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7462-74.2015.811.0042 (CÓDIGO: 403131)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JEFFERSON KELLBER DA SILVA PERREIRA

 Vistos etc.

 Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

 Cite-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

 Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

 Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2.

 Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, documento 

atualizado que permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, 

sendo que a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 12 de dezembro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598650 Nr: 39228-09.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO WEINER, JEAN BAPTISTE PHILOGENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18.570-B, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Intimar a defesa do réu Jean, para no prazo legal apresentar resposta à 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593275 Nr: 34391-08.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA DE ARRUDA CHICA 

DUARTE - OAB:19594/MT

 Intimar a defesa do réu WELLINGTON FERREIRA DA SILVA, para no prazo 

legal apresentar resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 600491 Nr: 40753-26.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON MEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Ricardo Godoy 

azevedo - OAB:

 Intimar a defesa do réu, Alisson Meira da Silva, para no prazo legal, 

apresentar resposta à acusação.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351724 Nr: 13060-77.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 

02953402152, Rg: 2039661-9, Filiação: Malvina Ferreira de Souza 

(rodrigues) e Jeriel Rodrigues de Souza, data de nascimento: 19/02/1990, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), desempregado. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 13060-77.2013.811.0042 (Código: 

351724)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU:JOSIMAR 

FERREIRA DE SOUZA Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA não foi citado pessoalmente (fl. 

215).Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 216 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
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Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL THOMAS DA 

COSTA, digitei.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 595690 Nr: 36497-40.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO HENRIQUE LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 PROCESSO Nº: 36497-40.2019.811.0042 CÓDIGO: 595690

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FLÁVIO HENRIQUE LUCAS

 Vistos.

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado (fl. 

79) e apresentou Resposta à Acusação à fl. 81, contudo esta não contém 

preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem hipóteses 

de absolvição sumária, sendo que alegações pertinentes ao mérito da 

causa deverão ser analisadas no momento da sentença.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21.10.2021 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 384980 Nr: 27015-44.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANTONIO DA SILVA, JOSE MENDES 

DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM HEMILLIESE 

ORÁCIO SILVA. - OAB:

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade ante às ausências das testemunhas 

da acusação.

II – Homologo os pedidos de desistência feitos nesta data.

 III – Acolho o pedido ministerial, intimem-se as testemunhas de acusação 

para a próxima solenidade, sendo essa: 21/01/2021 às 15:00.

IV – Saem os presentes intimados.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

JENNIFER COSTA DE ANDRADE

Advogada do Réu

 RAFAEL ANTONIO DA SILVA

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558603 Nr: 2396-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS CORREA DO NASCIMENTO, 

DONATO SILVA NASCIMENTO, NATALBERTH THIAGO GONÇALVES 

MOREIRA, GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE, ALEK VICTOR 

ESPIRITO SANTO SILVA, LUAN VITOR COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D.L.H.C.FADINI - 

OAB:7645, ELÍDIA PENHA GONÇALVES - OAB:, FERNANDA MENDES 

PEREIRA - OAB:4455/O, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 Intimar a defesa do Réu Matheus para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 537952 Nr: 29521-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MELO ALCE, JOAO RAFAEL DA 

SILVA LEITE, VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO 

PEDROSO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 29521-51.2018.811.0042 (CÓDIGO: 537952) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS: DANILO MELO ALCE 

JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE CARLOS EDUARDO PEDROSO RIBEIRO 

VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS Vistos. 2.1.Acusados JOÃO RAFAEL 

DA SILVA LEITE, DANILO MELO ALCE e VINICIUS BARBOSA DOS 

SANTOS: Do exame dos autos, verifica-se que os acusados foram 

devidamente citados e apresentaram Respostas à Acusação, contudo 

estas não contêm preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o Ministério Público, 

nos termos do artigo 409, do CPP. Tampouco foram trazidas 

argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, de qualquer forma, 

são inadequadas neste momento processual, estando os autos aptos à 

designação de audiência. 2.2.Acusado CARLOS EDUARDO PEDROSO 

RIBEIRO: Sendo assim, afasto a preliminar arguida pela defesa do acusado 

CARLOS EDUARDO PEDROSO RIBEIRO. Com relação à negativa de 

autoria, tenho que a mesma é matéria de mérito, o que deve ser objeto de 

análise a partir das provas a serem colhidas durante a instrução. Assim, 

nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da denúncia. 2.3. 

Designação de Audiência de Instrução: Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19.10.2021 às 15h00min. Intimem-se as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, residentes nesta Comarca, 

para comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta 

Precatória para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora 

da Comarca. Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso 

existentes no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta 

última, se for o caso. Se os réus estiverem presos, requisitem-se. 

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. 

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 377813 Nr: 19328-16.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 19328-16.2014.811.0042 CÓDIGO: 377813

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS

 Vistos.

Os autos retornaram conclusos, pois consta a apreensão de um VEÍCULO 

GM/CELTA, COR BRANCA, PLACA NJF-7606, cuja destinação não foi 

determinada.

 Compulsando os autos, verifico que a apreensão ocorreu no dia 

26.08.2014, há mais de 05 (cinco) anos, sem que a requerente tenha 

juntado nos autos documentos que comprove a propriedade do veículo (fl. 

194).

 Sendo assim, DECLARO O PERDIMENTO, em se tratando de objeto que 

possui valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada 

caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, arquivando-se os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 311223 Nr: 9374-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANÇOISE ADRIANA CRUZ DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9374-48.2011.811.0042 (CÓDIGO: 311223)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉ: FRANÇOISE ADRIANA CRUZ DE ASSIS

 Vistos etc.

Os autos retornaram conclusos, pois consta à fl. 272 a apreensão de uma 

arma de fogo que não foi reclamada nos autos e cuja destinação ainda 

não foi determinada.

 Diante disso, DECLARO O PERDIMENTO do Revólver Cal. 38 marca Rossi, 

n° 982874. Em favor da União (91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal). 

Encaminhe-se ao Comando do Exército (art. 25 da Lei n. 10.826/03), haja 

vista a ausência de pedido de restituição e o longo período transcorrido 

entre a apreensão e os dias atuais.

 Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pelo 

setor de apreensão, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Às providências.

 Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 317697 Nr: 16956-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21.705-B, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12770

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o acusado 

ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA, com fulcro no que preceitua o art. 386, VI 

do Código de Processo Penal.4. Deliberações Finais:Isento o acusado do 

pagamento de custas.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 

2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 319384 Nr: 18960-12.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550/MT

 PROCESSO CRIME Nº: 18960-12.2011.811.0042 Código: 319384

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: DIEGO JOSÉ SANTOS

Vistos etc.

Os autos vieram me conclusos para análise do pedido da defesa de fl. 97.

 O acusado teve sua revelia decretada conforme termo de audiência de fl. 

96, pois o mesmo foi intimado, porém não compareceu na audiência.

Todavia, a defesa justificou a ausência do acusado informando que o 

mesmo tinha uma consulta médica e por este motivo não pode comparecer 

ao ato anterior.

 Diante disso, revogo parcialmente a decisão de fl. 96, no que se refere à 

revelia do acusado.

No mais, por adequação da pauta de audiências, REDESIGNO a audiência 

marcada à fl. 96, para o dia 07.05.2020 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 347492 Nr: 8209-92.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUMERITO DE OLIVEIRA SILVA, EDNILSON 

ALMEIDA DE MORAES, NATANAEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, GONÇALO DE SOUZA SILVA - OAB:, 

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:

 PROCESSO Nº 8209-92.2013.811.0042 Cód. 347492

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifico que foi requerida a substituição da oitiva da 

testemunha Evaldo Marques Pereira por MAGNO VINICIUS DE ASSIS 

BATISTA. Defiro cota ministerial de fl. 413, determinando que a testemunha 

seja intimada no endereço indicado pelo Parquet.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 02.06.2020 às 

16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 433661 Nr: 9685-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FRANÇA DELGADO, WAGNER 

SANTOS CAMPOS, WALISON ANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9685-63.2016.811.0042 (CÓDIGO: 433661)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU(S): DANIEL FRANÇA DELGADO

 WAGNER SANTOS CAMPOS

 WALISON ANDRE DE OLIVEIRA

 Vistos etc.

Os autos retornaram conclusos, pois constam valores arrecadados (fls. 

264/265) e objetos encaminhados, conforme ofício de fl. 100, os quais não 

foram reclamados e/ou destinados.

 Tendo em vista a intimação de fl. 238 e a ausência de manifestação dos 

interessados, DECLARO O PERDIMENTO DOS VALORES E DEMAIS 

OBJETOS, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal, vinculando-os aos 

autos do procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao 

Provimento n. 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução n. 

154/2012 do CNJ. Encaminhem-se os objetos para leilão ou destruição, 

conforme possuam ou não valor econômico.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 485736 Nr: 25396-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILTON VENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO VENTURA DA 

SILVA - OAB:21412/0

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 25396-74.2017.811.0042 (CÓDIGO: 485736)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: DAILTON VENTURA SILVA

 Vistos.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face do 

acusado DAILTON VENTURA SILVA pela suposta prática do crime 

tipificado no art. 217-A, § 1º, c.c. art. 213, caput, c.c. art. 14, inciso II, 

todos do Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 11.09.2019 (fl. 92).

O acusado foi citado na pessoa de seu advogado, haja vista que o mesmo 

possui poderes para tanto, conforme se verifica na procuração juntada 

nos autos (fl. 90).

A defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação, oportunidade em 

que pugnou pela extinção da punibilidade ante a retratação da vítima, 

afirmado que não há nos autos qualquer prova da doença mental da vítima 

e, aliado a isto, a sua retratação antes do oferecimento da denúncia leva, 

consequentemente, à extinção da punibilidade (fls. 96/99).

O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito (fls. 

104/107).

É o relatório.

2. Fundamentação:

A exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza 

crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e outros 

elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 

demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria.

Em que pesem os argumentos da defesa, compulsando os autos, 

principalmente o Laudo Pericial de fls. 29/37, verifico que não há dúvidas 

quanto a ocorrência do crime de estupro e das agressões sofridas pela 

vítima, assim como há fortes indícios da sua vulnerabilidade, pois consta 

no referido laudo a incapacidade da vítima, decorrente do uso de 

remédios.

Em relação à extinção da punibilidade ante a retratação da vítima, razão 

assiste ao Ministério Público, uma vez que o crime apurado nos autos não 

se submete à representação da vítima, pois a hipótese vincula exceção já 

prevista na antiga Lei n. 12.015/2009, que determinava ao Ministério 

público o dever de agir, de intentar a Ação Penal, quando o estupro 

envolvesse pessoa vulnerável.

Portanto, ainda que considerados os argumentos da defesa, o caso 

concreto apresenta situação que impõe a persecução da Ação Penal 

Pública Incondicionada e tal necessidade está atestado no laudo pericial já 

mencionado, que bem assenta a exceção debatida.

Tanto é assim que a Súmula 608 STF assevera que “no crime de estupro, 

praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada”,

 Ressalto ainda que a violência real caracteriza-se também pelas lesões 

corporais apresentadas pela vítima, fato este constante nos autos como 

mencionado anteriormente.

Nesse sentido é o pacífico entendimento jurisprudencial:

“O art. 225 do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009, 

enunciava que os crimes contra a liberdade sexual, praticados contra 

crianças ou adolescentes, só se processavam por meio de ação penal 

privada. Contudo, em duas situações específicas, ao Ministério Público 

caberia a tarefa de propor a ação penal: i) no caso de vítima pobre; ou ii) 

quando o crime fosse praticado com abuso do pátrio poder, ou da 

qualidade de padrasto, tutor ou curador. 14. A possibilidade do 

ajuizamento da ação penal pública nos casos envolvendo violência sexual 

contra criança ou adolescente sempre suscitou intensos debates na 

doutrina e na jurisprudência. 15. E o fato é que a Lei 12.015/2009 

modificou o tratamento da matéria, passando a prever a ação penal 

pública incondicionada nas hipóteses de violência sexual contra menor de 

18 anos. Veja-se, a propósito, a nova redação do art. 225 do Código 

Penal: "Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, 

procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. 

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 

incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 

vulnerável." 16. Ademais, conforme lembrado pelo Relator originário, a 

própria Súmula 608 do STF admitia ainda uma terceira hipótese de 

propositura da ação penal pública incondicionada no caso de crime de 

estupro: "No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação 

penal é pública incondicionada".

(HC 123.971, rel. min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, P, 

j. 25-2-2016, DJE 123 15-6-2016).”

Sendo assim não há que se falar em extinção da punibilidade ante a 

retratação da vítima.

A defesa traz ainda alegações que incursionam no mérito da causa, o que 

deve ser objeto de análise a partir das provas a serem colhidas durante a 

instrução.

 Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no 

sentido de que a manifestação judicial acerca da resposta à acusação 

deve ser sucinta e prescinde de análise exaustiva, sob pena de haver 

julgamento antecipado do mérito da ação antes mesmo da realização da 

instrução, de modo que a motivação referente às teses trazidas pela 

defesa deve limitar-se à admissibilidade da acusação formulada pelo 

Ministério Público, evitando-se o prejulgamento da lide.

 Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL). 

ALEGADA FALTADE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU 

PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL,AFASTANDO AS HIPÓTESES DE 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGODE PROCESSO 

PENAL. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO COMPLEXA.POSSIBILIDADE 

DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA.  NULIDADE 

NÃOCARACTERIZADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) 3. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou o entendimento de que a motivação acerca das 

teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser 

sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão 

ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda. Precedentes. 

4. Tendo o magistrado singular afirmado, sucintamente, que não estariam 

presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 da 

Lei Processual Penal, consideram-se afastadas as teses defensivas 

ventiladas na resposta preliminar, não havendo que se falar em falta de 

fundamentação da decisão. 5. Ordem denegada.” (HC 210.319/DF, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 

28/10/2011 - grifo nosso).
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 Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento da 

denúncia e DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

19.10.2021 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 582551 Nr: 24744-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ANGELO CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4.699

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24744-86.2019.811.0042 (CÓDIGO: 582551)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: JONAS ANGELO CRUZ DA SILVA

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado 

(fls. 36/37) apresentou Resposta à Acusação (fl. 39), contudo esta não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão porque desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21.10.2021 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 141087 Nr: 8371-29.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELIX ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 AÇÃO PENAL N.º 8371-29.2009.811.0042 CÓDIGO: 141087 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: UELIX ALVES DE JESUS

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos, para destinação de Fiança apreendida 

nos autos (fl. 103), conforme certidão de fl. 162.

Diante da sentença absolutória em face do acusado UELIX ALVES DE 

JESUS, RESTITUA-SE O VALOR pago a título de fiança. Determino a 

intimação pessoal do réu ou, caso não seja encontrado, por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada.

Não comparecendo o réu ou seus sucessores, DECLARO O PERDIMENTO 

DA FIANÇA depositada nos autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara 

Criminal, vinculando-os aos autos do procedimento criminal Código 

452072, em atendimento ao Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral 

da Justiça e na Resolução nº 154/2012 do CNJ.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de janeiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327331 Nr: 7079-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML, IAL, FNR, RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, Debora Muhl - OAB:15658

 Em cumprimento a decisão de fls. 466, efetivada a juntada aos feito das 

cópias da ação penal de Código 344444, INTIMO os Acusados, através de 

seus respectivos patronos para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606123 Nr: 45845-82.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR KONRATH SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 Intimação da defesa, acerca da audiência redesignada para o dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 13h30min, no Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 601250 Nr: 41453-02.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATHAN MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12701-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código TJ-MT: 601250

Requerente: Nathan Martins Fernandes.

Nathan Martins Fernandes, por intermédio de seu Advogado, vem requerer 

a restituição da motocicleta que foi apreendida em seu poder no momento 

em que foi preso em flagrante na Ação Penal cód. 558877.

Ocorre que, conforme consta na Sentença absolutória prolatada naqueles 

autos, determinei a restituição dos bens de origem lícita e comprovada a 

propriedade.

Dessa forma, como a motocicleta em questão pertence a Jhonata Martins 

Fernandes, o presente feito resta prejudicado, já que deverá ser cumprida 

a determinação constante na Sentença.

Assim, arquivem estes autos nos termos previstos na CNGC.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452052 Nr: 29176-56.2016.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE DE FRANÇA FERREIRA, 

ALTINO JÚNIOR PERES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107

 Intimação da defesa, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 12 de março de 2020, às 13h30min, no Fórum da 

Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 610784 Nr: 1509-56.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESERLEI FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Intimação da defesa, acerca da audiência designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2020, às 14h00min, no Fórum da Capital.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591855 Nr: 33116-24.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO SANTANA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862-MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto é tempestivo, 

assim, impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) 

constituído(s) para apresentação de razões de apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373283 Nr: 14347-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISA SOUZA DE ALMEIDA, DEIVID DOS 

SANTOS MOYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES - OAB:11578/MT, Rodrigo da Costa Ribeiro - OAB:15386/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIANA ALVES 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 14347-41.2014.811.0042, Protocolo 

373283, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474176 Nr: 14085-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR TRAVASSOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/O, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114/B

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 435764 Nr: 12005-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENICE EMILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DALVA VIEIRA DE 

SENA LAGE - OAB:OAB/MT 17.619

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada ERENICE 

EMILIANO DOS SANTOS, em relação ao delito do art. 306, da Lei 9.503/97 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, todos do Código 

Penal.Restou evidenciado que a acusada deixou de comparecer aos atos 

da instrução criminal, bem como mudou de endereço sem prévia 

autorização deste juízo, obrigações estas a que se incumbiu, pois 

vinculadas à fiança prestada, nos termos dos arts. 327 e 328 do CPP.Em 

razão disso, nos termos dos artigos supracitados e art. 341, III, do CPP, 

declaro quebrada a fiança depositada pelo acusado. Promova-se a 

vinculação do valor da fiança à Conta Judicial vinculada ao Juízo da 10ª 

Vara Criminal (autos – Código 456543), nos termos da Resolução 

154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - CGJ/MT.Com o trânsito em julgado e 

as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 400242 Nr: 4450-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Acolho a manifestação ministerial e determino o arquivamento dos autos, 

conforme prevê o artigo 18 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se o acusado para manifestar interesse na restituição das armas, 

no prazo de 30 dias, ficando condicionado à apresentação de certificado 

de registro devidamente renovado. Intime-se, ainda, o acusado para 

informar os dados bancários para o levantamento do valor referente a 

fiança.

Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se as armas 

apreendidas e os artefatos bélicos ao Comando do Exército mais próximo, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos 

órgãos de Segurança Pública ou as Forças Armadas, na forma do 

regulamento da Lei nº 10.726/03 (art. 25).

Oficie-se à Conta Única solicitando a vinculação do valor da fiança.

Após, expeça-se o alvará competente.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 462771 Nr: 2630-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENI GOMES MONTALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25758/O, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO -UNIC II - OAB:9.822, 

NPJ DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIC II - OAB:

 Visto.

1. Defiro conforme requerido na cota ministerial retro.

2. Determino a imediata devolução dos presentes autos e seus apensos 

ao Juízo de Origem, qual seja Juizado Especial Criminal da Capital.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 486612 Nr: 26229-92.2017.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.743

 Visto.

1. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

fevereiro de 2020, às 16h45min (art. 399 do CPP).

2. Intime-se o acusado, observando o endereço apresentado às fls. 69, 

deferindo desde já, se necessário, a intimação por hora certa, conforme 

art. 362 do CPP.

Ressalto ao oficial de justiça, que, estando à residência fechada, buscar 

informações na vizinhança se o acusado ainda mora no local.

3. Intimem-se as testemunhas de acusação e defesa, advertindo-as que a 

ausência ensejará na condução coercitiva (art. 535 do CPP).

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado (art. 400 do 

CPP).

 5. Sendo as testemunhas funcionários públicos, determino a intimação por 

meio de seus superior hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º), bem como por 

meio eletrônico.

6. Cumpra-se com as certificações e expedições necessárias.

7. Dê-se ciência ao Ministério Público, a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 416331 Nr: 21482-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ALUÍSIO DIAS 

DE SOUZA, em relação ao delito do art. 306 e 305 da Lei 9.503/97 ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento 

nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, todos do Código 

Penal.Restitua-se o valor pago a título de fiança ao acusado, mediante 

apresentação dos dados bancários.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 419901 Nr: 25264-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154/MT

 Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu CARLOS 

EDUARDO DE SOUZA, pela prática dos crimes descritos nos artigos 303, 

Caput, c/c 291, § 1º, inciso I e artigo 306, todos da Lei nº 9.503/97. (...) 

TORNO DEFINITIVA pena do réu em 06 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo 

prazo de 2 (dois) meses.a) O regime inicial de cumprimento da pena será o 

aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal.b) Considerando 

que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e 

que a pena não é superior a quatro anos, considerando, ainda, que se 

trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 

59 do Código Penal, hei por bem substituir as penas privativas de liberdade 

aplicadas por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com 

o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, que serão definidas pelo r. 

Juízo das Execuções Penais.c) Condeno o acusado ao pagamento das 

custas processuais, cujo pagamento se dará através da destinação do 

valor recolhido a título de fiança (fls. 35), que também se destina ao 

pagamento da pena de multa, tudo nos termos do art. 336, do CPP.d) Com 

o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, 

oficiem-se aos órgãos competentes e forme-se o processo executivo de 

pena; ainda, oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito, informando a 

suspensão da autorização para dirigir veículo imposta ao réu, pelo prazo 

de 08 (oito) meses, considerando as 02 (duas) duas penas aplicadas, 

cabendo ao Juízo da Execução Penal, a apreensão da CNH do 

reeducando, ao tempo da audiência admonitória.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 439755 Nr: 16292-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR PEIXOTO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DA CRUZ 

SANTOS - OAB:21852/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o réu EDEMAR 

PEIXOTO FARIAS, da imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitado em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunique-se aos órgãos competentes e ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 315758 Nr: 14807-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON ALVES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874-B

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o réu DILSON 

ALVES DO AMARAL, da imputação constante na denúncia, com fulcro no 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunique-se aos órgãos competentes e ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 158270 Nr: 5627-27.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dra. Fernanda Monteiro da 

Silva Moreira - OAB:OAB/MT 6740, Dra. Rosely Amaral de Souza - 

OAB:OAB/MT 11.864, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para ABSOLVER o réu HUDSON 

COSTA SILVA , da imputação constante na denúncia, com fulcro no art. 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, 

comunique-se aos órgãos competentes e ARQUIVEM-SE os autos.P.I.C. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de 

Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 546232 Nr: 37377-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cancelo a audiência por falta de objeto.

Expeçam-se precatórias para as testemunhas de acusação.

Vista à defesa para arrolar as testemunhas de defesa porque a 

expedição das precatórias não suspende o curso processual.

Vencido o prazo das precatórias de defesa, expeça-se precatória para 

interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 611367 Nr: 2073-35.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADÁLIO BELARMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Amaral Motta - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 VISTOS.

Promovo a correção do erro material devendo constar o nome correto do 

réu: JOSÉ ADÁLIO BELARMINO DE SOUZA.

No mais, cumpra-se integralmente a r. decisão de ref. 04.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459818 Nr: 37309-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que as testemunhas SANDRO BARBOSA DA SILVA 

e JOSE ROBERTO COSTA PEREIRA, arroladas pela defesa, são policiais 

militares lotados em outra comarca, conforme decisão proferida no dia 

16/10/2019 (ref. 85). Dessa forma, as inquirições das testemunhas serão 

realizadas por meio de carta precatória nos termos do art. 359, do CPPM. 

Assim, intimo as partes por meio desta certidão para que, querendo, 

apresentem os quesitos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611650 Nr: 2316-76.2020.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17413/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu 

Advogado, do despacho que segue: "Trata-se de ação ordinária movida 

por WANDER CARLOS DE SOUZA com pedido de REINCLUSÃO às fileiras 

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Tenho que o autor possa estar 

pleiteando a anulação do ato jurídico que o excluiu das fileiras da PMMT, 

suposto ato disciplinar de competência da Justiça Militar, nos termos do 

art. 125, §4º, da Constituição Federal. No entanto, verifica-se que 

aparentemente não há possibilidade de apenas reincluir o Autor (PEDIDO 

DE REINCLUSÃO) ás fileiras sem a anulação do ato administrativo (PEDIDO 

DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO), já que conforme narrado na petição 

inicial, o Requerente foi excluído das Fileiras da Polícia Militar, por ato do 

Comando-Geral da PMMT, Portaria nº 046/CD/CorregPM, de 16Jul15, 

publicação no Boletim do Comando Geral n° 1796 (pág.21/24), que se deu 

por meio da Portaria nº 6885 - Solução n° 38.17. No pedido há apenas a 

REINCLUSÃO e não ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO. Portanto, pelo 

princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC e da não surpresa, 

art. 10, do CPC, determino a intimação da parte autora para EMENDAR A 

INICIAL e readequar o tipo de ação proposta e do pedido proposto, a fim 

de atender a referida pretensão, bem como para juntar documentos 

necessários para a análise do pedido (Cópia do Processo Disciplinar 

Administrativo) que resultou na exclusão do requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321, do CPC, sob pena de indeferimento 

da petição inicial."

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611367 Nr: 2073-35.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADÁLIO BELARMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Amaral Motta - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Diante da certidão de citação do acusado JOSÉ ADÁLIO BELARMINO DE 

SOUZA, ocasião em que informou possuir advogado constituído, INTIMO o 

referido patrono da designação de audiência de instrução para o dia 17 DE 

FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13H30 (ref. 04), ocasião em que serão inquiridas 

as testemunhas arroladas pela acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374394 Nr: 15583-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS CORONEL , ERALDO 

DAS NEVES MOURA, ADILSON MACEDO LOPES, JOSE MARCOS FELIPE, 

KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Horácio da Silva 

Neto - OAB:OAB/MT 23572/A, BARBARA SOUSA SILVA MONTEIRO - 

OAB:15.833, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - OAB:21.393, 

MARCO ANTONIO DIAS FILHO - OAB:15.553-O, RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Diante da juntada do Ofício nº 009/CG/2020, informando que o 2º SGT BM 

Adilson Macedo Lopes se encontra em gozo de férias regulamentares até 

o dia 08/02/2020, importante CERTIFICAR que o referido acusado foi 

intimado da designação de audiência através de seu patrono constituído, 

nos termos do art 288, § 2º, do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431633 Nr: 7418-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILER FERNANDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

ADVOGADO, para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de 

Cáceres-MT, em 27/01/2020, via malote digital código de rastreabilidade 

81120204883132, com a finalidade de interrogar o réu, bem como para, 

querendo, acompanhar o trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - 
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OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, glauber eduardo de arruda campos - OAB:8890, LUIZ 

GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 Indefiro o pedido formulado pelo Advogado Luiz Gustavo Derze Villalba 

Carneiro, que foi intimado em 21/01/2020 para a Sessão de Instrução, 

antes da publicação da Sessão perante o Tribunal de Justiça, intimado no 

dia 27/01/2020, (fls. 1470 e 1476-PDF).

Ademais, verifica-se que o processo está na iminência da prescrição, pois 

o delito previsto no art. 166, do CPP, possui pena máxima de 01 (um), de 

modo que, considerando a possível pena que poderá sofrer em caso de 

eventualmente condenação, possivelmente prescreverá em 02 (dois 

anos), pois a data do recebimento da denúncia ocorreu no dia 25/06/2018.

Outrossim, a representação do acusado se dá por outros advogados, 

ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONZAGA e GLAUBER EDUARDO DE 

ARRUDA CAMPOS (fls. 1352-PDF), constituídos pelo acusado nos autos 

(fls. 1352-PDF) que poderão comparecer para o ato, não sendo razoável a 

redesignação da audiência, o que contribuirá para ocorrência da 

prescrição e eventual impunidade, inclusive, foi o motivo que levou este 

Magistrado a antecipar a Sessão de Instrução.

Intimem-se os outros advogados constituídos ALFREDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA GONZAGA e GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS (fls. 

1352-PDF).

 Às providências para a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509585 Nr: 2340-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL FERREIRA DE SOUZA, CLAYTON DE 

OLIVEIRA PERUARE, WEBNER RIBEIRO DIAS, FABIANO AURÉLIO SILVA 

CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13.945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, glauber eduardo de arruda campos - OAB:8890, LUIZ 

GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados de defesa acerca da 

designação de audiência de instrução para o dia 06 de FEVEREIRO de 

2020, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536569 Nr: 28182-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR 

RODRIGUES DE SOUSA, JAILSON YANCO VALIN CUNHA, TAINÃ SILVA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:12.027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190, 

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

ADVOGADO, para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de 

Barra do Garças-MT, em 27/01/2020, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120204882564, com a finalidade de inquirição da(s) 

testemunha(s) de acusação, bem como para, querendo, acompanhar o 

trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545823 Nr: 37006-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDSON FRANCISCO ABRÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

ADVOGADO, para ciência do envio da Carta Precatória para Comarca de 

Rondonópolis-MT, em 27/01/2020, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120204882480, com a finalidade de inquirição da(s) 

testemunha(s) de acusação, bem como para, querendo, acompanhar o 

trâmite da missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356045 Nr: 17945-37.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPIFÂNIO BOROBÓ TAQUES, AILTON 

EVANGELISTA QUIXABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 21455-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu Advogado, do 

despacho que segue: "Defiro o pedido da defesa do acusado AILTON 

EVANGELISTA QUIXABEIRA para ser interrogado por carta precatória na 

Comarca de Nova Xavantina/MT, para tanto, informa o atual endereço: Rua 

Roraima, n.º 73, Bairro Toneto, Cidade Nova Xavantina, Estado de Mato 

Grosso. Determino a expedição de carta precatória para 

INTERROGATÓRIO DE EPIFANIO BOROBÓ TAQUES, com expedição de 

carta precatória para Barra do Bugres/MT ( Rua Frederico Jossetti, n. 614, 

Bairro Beira Rio, Barra do Bugres, próximo a Policia Ambiental – fone 

3361-3757).

Determino a expedição de precatória para os interrogatórios dos 

acusados, com prazo de 60 dias, devendo intimar as partes para, no 

prazo de 5 dia, as formulações de quesitos. Tendo em vista que a 

expedição de carta precatória não suspende a instrução processual, art. 

359, §1º, do CPPM, vencido o prazo, vista às partes para diligências, na 

forma do art. 427, do CPPM, em 5 dias. Após, vista para alegações 

escritas, sucessivamente, no prazo de 8 dias, na forma do art. 428, do 

CPPM. Cancelo a audiência designada e DESIGNO SESSÃO DE 

JULGAMENTO PARA O DIA 27/04/2020, ás 16h. Certifique-se da 

expedição das precatórias e/ou informações sobre a devolução e o seu 

cumprimento (Solicitar o cumprimento da precatória)."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551478 Nr: 42300-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FABIO DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu Advogado, para 

manifestar nos termos do art. 427, do CPPM.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 605596 Nr: 45312-26.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

06/02/2020 às 15h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 
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aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 409901 Nr: 14597-40.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOARES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARVALHO LIMA - 

OAB:12544

 Autos Código 409901 Vistos, (...) Feitas estas considerações, aliada à 

juntada da resposta à acusação, dada a ausência dos requisitos previstos 

no art. 312 do CPP neste momento, considerando ainda que a prisão é 

medida de exceção e que deve ser tomada somente quando as outras 

medidas diversas da prisão não forem suficientes, com suporte no art. 5º, 

inciso LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do CPP REVOGO a 

prisão preventiva de FRANCISCO SOARES JUNIOR mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:A)Comparecer 

mensalmente em Juízo, na Comarca onde reside o para informar e 

justificar suas atividades bem como informar eventual mudança de 

endereço;B)Proibição de portar qualquer tipo de arma;C)Proibição de se 

ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio 

aviso;D)Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua 

presença.Advirto ainda, mais uma vez, que o descumprimento de 

quaisquer das medidas acima impostas, e demonstrado o cometimento de 

novos delitos, poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva 

nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 

EXPEÇA-SE O CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do acusado 

FRANCISCO SOARES JUNIOR. Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa da 

prisão do acusado no Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de 

Prisão do CNJ.Por fim, considerando que a defesa apresentou resposta à 

acusação às fls. 285/287, sem preliminares designo audiência de 

instrução para o dia 07 de julho de 2020, às 14h00, devendo proceder a 

intimação das testemunhas arroladas para comparecer a este Juízo, bem 

como expedir carta precatória para oitiva daquelas arroladas pela defesa, 

que residem no Estado do Maranhão (fls. 286-v). Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Flávio Miraglia 

Fernandes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 89620 Nr: 9564-84.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RODRIGUES DE SOUZA, HEUTON 

PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB/MT 9.155 - OAB:, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

05/09 para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o acusado:GERSON RODRIGUES DE SOUZA devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, caput, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido 

ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência 

da acusação.Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3° , do Código 

de Processo Penal (CPP) não verifico a necessidade da segregação do 

acusado, por ora.Façam-se as intimações necessárias, observando-se as 

formalidades legais.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão 

de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados 

dos objetos eventualmente apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente 

do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421 , do CPP.P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 562969 Nr: 46787-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA COSTA MIRANDA, EDMILSON 

OLIVEIRA DA SILVA, ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA, ALINE PEREIRA 

DA SILVA, ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, MAISA OLIVEIRA PEREIRA, 

RENATO CUNHA DE OLIVEIRA, WANGRIDY BARBARELA DE ABREU 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/MT, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, DAVID SEABRA JUNIOR - OAB:23097/O, DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, JAIME DA CRUZ 

BORGES ASSUMPÇÃO - OAB:11793/MT

 Vistos, etc.

Em tempo e verificando que a acusada WANGRIDY BARBARELA DE 

ABREU COSTA antecipou os seus memoriais finais, isto é, os apresentou 

antes de serem ofertados os memoriais finais do Ministério Píblico, visando 

evitar qualquer alegação futura de nulidade por cerceamento de defesa, 

intime-se a defesa da referida denunciada para, no prazo de 05, tomar 

ciência das alegações finais da acusação e, caso queira, complementar 

suas derradeiras alegações.

Outrossim, certifique-se se foram requisitadas as folhas de antecedentes 

criminais dos denunciados Aline Pereira da Silva, Ana Cláudia Pereira da 

Silva, Maísa Oliveira Pereira, Joazo Vieira Da Silva, Paulo Sérgio Vianna Da 

Silva, Elker Santos da Silva, provenientes do Instituto Nacional de 

Identificação; do Instituto de Identificação Criminal do Estado de Mato 

Grosso do Sul, bem como as folhas de antecedentes do acusado do 

TJMS, conforme requrido pelo “Parquet” e deferido às fls. 705/708.

Em sendo positivo, certifique se houve respostas às requisições e, caso 

não tenham aportado, reiterem-se as solicitações ao referidos órgãos, 

fixando o prazo de 05 (cinco) dias para resposta.

Em caso de não terem os ofícios sido expedidos ou expedidos 

corretamente, cumpra-se referida diligência com urgência, observando o 

endereçamento correto de cada entidade e fixando o prazo de 05 (cinco) 

dias para resposta.

Decorrido o prazo para a defesa da acusada WANGRIDY BARBARELA DE 

ABREU COSTA, com ou sem manifestação, bem como juntadas as folhas 

de antecedentes do Instituto Nacional de Identificação; do Instituto de 

Identificação Criminal do Estado de Mato Grosso do Sul, voltem-me os 

autos conclusos para proferir a sentença.

No mais, seguem em separado, digitadas em três laudas, informações 

prestada via Ofício 01-2020/GAB, para intruir  o HC 

1000697-26.2020.8.11.0000.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 602650 Nr: 42706-25.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140

 Vistos, etc.

Visando o regular impulsionamento dos autos, intimem-se os causídicos 

constituídos à fl. 47 para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar a 

defesa preliminar em favor do denunciado RAFAEL DA SILVA ARAUJO.

Com a peça nos autos, voltem-me conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604716 Nr: 44508-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Patrono do acusado 

para, no prazo legal, apresentar defesa preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599580 Nr: 40014-53.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON DE LIMA, LAIS FERNANDA 

PADILHA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - OAB:20399/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Patrono da acusada Lais 

Fernanda para, no prazo legal, apresentar defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 597792 Nr: 38449-54.2019.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON RAÍ OLIVEIRA 

JAGNOWITZ - OAB:

 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulados em 

favor de RAFAEL DA SILVA ARAUJO.Quanto ao pedido de restituição de 

bens, considerando que os documentos apontados pela defesa, por si só, 

não têm o condão de justificar a devolução dos objetos e valores 

apreendidos nesta fase inicial, especialmente porque sobre eles paira a 

dúvida acerca tanto da origem quanto da utilização lícitas, INDEFIRO-O, o 

que faço com supedâneo no art. 118 do CPP.No mais, considerando que o 

Inquérito Policial já fora distribuído e encontra-se com oferta de denúncia, 

DETERMINO as seguintes providências:1) trasladem-se os seguintes 

documentos para o Inquérito Policial apenso: laudo preliminar/definitivo de 

constatação da droga; CD contendo a gravação da audiência de custódia 

(se houver); decisões de conversão/manutenção da prisão em flagrante 

em preventiva/concessão de liberdade provisória; documentos pessoais e 

eventual procuração; informações processuais para instruir HC; 2) que 

seja realizada a transferência da prisão para os autos principais;3) após 

isso, arquive-se o presente, procedendo as regulares baixas e anotações 

de estilo.Intime-se e cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 517631 Nr: 9881-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/04/2019 às 13h30min.Intime-se a vítima, cuja oitiva dar-se-á na sala de 

depoimento sem dano, onde deverá estar presente, acompanhada do 

representante legal, com pelo menos 30 (trinta minutos) de 

antecedência.Em ato contínuo, as demais oitivas e interrogatório serão 

realizados na sala de audiência 14° Vara Criminal.Comunique-se à equipe 

mult id iscip l inar  dando- lhe v is ta dos autos.Expeça-se o 

necessário.Testemunhas residentes fora da comarca, se houver, deverão 

ser ouvidas por Carta Precatória, a qual deverá ser expedida com prazo 

de 30 (trinta) dias para seu cumprimento.Expeça-se o necessário para a 

realização do ato.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423822 Nr: 29556-16.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE DA SILVA E SOUSA 

- OAB:25713/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a advogada Dra. Danielle 

da Silva e Sousa, OAB/MT 25.713/O da audiência designada para o dia 

10/03/2020, às 14h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321397 Nr: 404-25.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 17.793, Edno Damasceno de Farias - OAB:11.134 

OAB/MT, GABRIELLA LOPES DE AZEVEDO - OAB:OAB/SP 381568, 

Rafael Santos de Oliveira - OAB:14885/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado GABRIELLA LOPES DE 

AZEVEDO OAB/SP 381.568 , para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 09/03/2020, às 14:15 horas, nos autos em epígrafe

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 595115 Nr: 35958-74.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 35958-74.2019.811.0042 – Cód. nº 595115.

VISTOS.

Cuida-se de pedido de Restituição formulado por MARCUS VINÍCIUS 

FRAGA SOARES, o qual pleiteia a devolução do veículo VW Golf 1.6 

Spotline, cor branca, 2009/2009, placa NJA 8033.

 Ressurge dos autos que o veículo pleiteado no presente procedimento é 

oriundo da apreensão realizada em cumprimento as diligências 

deflagradas na Ação Penal nº 16460-60.2017.811.0042 (COD. 476616).

O requerente aduz que o veículo tem origem lícita, sendo adquirido antes 

da Operação Luxus.

 Às fls. 16, o digno Representante do Ministério Público pugnou para que o 

requerente apresentasse cópia autenticada do Certificado de Registro de 

Veículo completa, inclusive com a parte de preenchimento, tendo em vista 

que a juntada nos autos não é autenticada.

 Com a juntada dos documentos requeridos os autos foram remetidos ao 

Ministério Público, que pugnou pelo indeferimento do pedido de restituição 

do veículo apreendido, em virtude da documentação juntada estar 

incompleta e não comprovar a real propriedade do bem, bem como que o 

referido veículo interessa ao processo.

 É o relatório do necessário. Decido.

Preliminarmente, verifico que a cota Ministerial de fls. 24, versa sobre 

Pedido de Restituição formulado por SEBASTIANA SILVA BRASIL, não 

sendo objeto dos presentes autos, desta feita, DESENTRANHEM-SE a cota 

Ministerial de fls. 24 e PROMOVA A JUNTADA no Incidente nº 
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35935-31.2019.811.0042 – COD. 595087.

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a documentação juntada 

está incompleta, bem como reputo que o bem, ainda interessa ao 

processo, não podendo ser restituído.

 Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, 

as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não 

poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

 Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo.

Nesse sentido, julgou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE 

PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE 

INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A 

apreensão de um automóvel potencialmente vinculado à prática de 

diversos crimes ensejou pedido de restituição por parte de terceiro que 

alega havê-lo adquirido licitamente e que apenas o emprestara ao réu. 

Todavia, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as 

coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser 

restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2 Apelação não 

provida.

 (TJ-DF 20170110354333 DF 0007769-94.2017.8.07.0001, Relator: 

GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/02/2018 . Pág.: 148/151).

 No mesmo sentindo, o artigo 120, do Código de Processo Penal, dispõe 

que:

 Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo VW Golf 

1.6 Spotline, cor branca, 2009/2009, placa NJA 8033, em consonância 

com o parecer ministerial às fls. 23, com fundamento no artigo 118 e 120 

do CPP.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIMEM-SE.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2019.

Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 363425 Nr: 2795-79.2014.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BONIFÁCIO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILOMAR HILLER - OAB:10768, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2795-79.2014.811.0042 – Cód. nº 363425.

VISTOS.

Trata-se de pedido de restituição formulado por MARCOS ANTÔNIO 

BONIFÁCIO SANTANA, no qual pleiteia a restituição de 02 (dois) veículos, 

um FORD FUSION 2010/2010, placa NTY 1467 e um FIAT STRADA 

ADVENTURE, placa NPP 2494, fundamentando ser o legítimo proprietário 

do bem.

 Ressurge dos autos que o veículo pleiteado no presente procedimento é 

oriundo da apreensão realizada em cumprimento das diligências 

deflagradas na Ação Penal nº 6112-22.2013.811.0042 – (COD. 345679).

 O requerente aduz que os veículos foram adquiridos de forma lícita, 

provenientes de uma herança familiar recebida e venda de um imóvel, 

argumentando, que os montantes recebidos foram utilizados para a 

compra dos veículos.

 Às fls. 69/70, consta decisão judicial indeferindo a restituição do veículo 

Fiat Strada Adventure, placa NPP 2494, em virtude da ausência de 

comprovação de legitimidade do bem, e, determinando que seja certificado 

nos autos acerca da existência ou não do perdimento do veículo Ford 

Fusion 2010/2010, placa NTY 1467, bem como que o requerente juntasse 

aos autos documentos que comprovassem a real propriedade do bem.

 Em cumprimento à determinação, foi juntado aos autos, às fls. 72, certidão 

informando que não foi dado perdimento do veículo Ford Fusion 

2010/2010, placa NTY 1467.

 Às fls. 75/76, o digno Representante do Ministério Público, pugnou para 

que o requerente apresentasse a declaração atualizada de Marlene de 

Araújo afirmando que mantinha a união estável com Marcos Antônio 

Bonifácio Santana, visando comprovar a real propriedade do bem, tendo 

em vista que o veículo Ford Fusion consta como proprietária Marlene de 

Araújo.

 Com a juntada dos documentos requeridos os autos foram remetidos ao 

Ministério Público, que pugnou pelo indeferimento do pedido de restituição 

do veículo apreendido, em virtude do requerente não possuir legitimidade 

ativa para postular o pedido de restituição.

 Às fls. 82/84, consta decisão deste Juízo indeferindo o pedido de 

restituição.

Às fls. 85, consta certidão de Publicação de Expediente, sendo 

disponibilizado no DJE no dia 04.07.2019.

Às fls. 87/88, consta decisão deste Juízo determinando o arquivamento do 

presente feito, tendo em vista que a defesa do requerente não se 

manifestou acerca da decisão de fls. 82/84, bem como que o presente 

feito atingiu sua finalidade.

 Às fls. 90/94, a defesa do requerente reiterou o pedido de restituição do 

veículo Ford Fusion 2010/2010.

 Às fls. 97/98, consta decisão deste Juízo abrindo vista ao Ministério 

Público para manifestação.

Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público, às fls 

99, reiterou a manifestação de fls. 81/81v, para que seja denegada a 

restituição ao requerente MARCOS ANTÔNIO BONIFÁCIO SANTANA, 

tendo em vista que o requerente não possui legitimidade ativa para 

postular o pedido de restituição.

 É o relatório. Decido.

 Considerando que já fora decidido por este Juízo o pleito de restituição 

dos veículos FORD FUSION 2010/2010, placa NTY 1467 e o FIAT STRADA 

ADVENTURE, placa NPP 2494, bem como não havendo qualquer alteração 

da situação fática apresentada, INDEFIRO o pedido, nos mesmos 

fundamentos do decisum de fls. 82/84.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 329665 Nr: 9855-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, DOUGLAS 

SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Teles de Oliveira - 

OAB:, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Autos nº. 9855-74.2012.811.0042 - ID. 329665

Vistos, etc.

 Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor dos 

réus: DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO e FRANCISCO CARLOS DE 

OLIVEIRA, pela prática de crime tipificado no artigo 1º, inciso II c/c artigo 

11 da Lei 8.137/90.

Em suma, as investigações foram instauradas para apurar a eventual 

prática de crime contra a ordem tributária, imputada, em tese, aos 

administradores (Douglas e Francisco) da empresa: Escola de Ensino 

Integral de Cuiabá LTDA., Inscrição Municipal n° 76911 e CNPJ 

04.873.925/0001-06, tendo como nome fantasia Colégio Isaac Newton – 

CIN.

Às fls. 192/193, foi recebida a denúncia e foram determinadas a citação e 

intimação para apresentarem resposta à acusação.

Às fls. 200/204, 213/217, a Defesa de Francisco Carlos de Oliveira e 

Douglas Silveira Samaniego apresentaram a resposta à acusação.

Às fls. 222/227, a Defesa dos réus informou que realizou parcelamento da 

dívida ativa, requerendo, ao final, a suspensão da presente ação penal, 

sendo deferido, a fls. 243.

Assim, após 05 (cinco) anos, a fls. 314, o Parquet requereu que fosse 
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oficiado à Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá/MT, para que 

informasse a respeito da situação atualizada dos débitos tributários em 

nome do contribuinte Escola de Ensino Integral de Cuiabá LTDA, o que foi 

deferido, a fls. 318.

Em resposta, a fls. 320, a referida Procuradoria informou que o 

parcelamento se encontra devidamente quitado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção de 

punibilidade dos réus e, consequentemente, o arquivamento do presente 

feito, visto que a dívida foi devidamente quitada.

É o relatório do necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que os débitos que ensejaram esta 

ação penal foram devidamente quitados. O artigo 9º, §2° da Lei 

10.684/2003, reza que será extinta a punibilidade do agente que efetuar o 

pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 

sociais, in verbis:

“Art. 9o É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes 

previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 

nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica 

relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime 

de parcelamento.

[…]

 §2o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a 

pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral 

dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 

acessórios”.

Desta forma, em consonância com parecer ministerial, de fls. 325, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus Francisco Carlos de Oliveira e Douglas 

Silveira Samaniego, com fundamento legal no art. 9º, § 2° da Lei 

10.684/2003,

Feitas as necessárias anotações e comunicações de estilo, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Ás providências.

Cuiabá - MT, 13 de dezembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 605859 Nr: 27506-85.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLA CICIDREIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - 

OAB:9.227/MT

 Ação Penal n. 27506-85.2013.811.0042 – Cód. 605859Ré: Michella 

Cicidreia Correa.(...) Isto posto, confirmo o recebimento da denúncia e em 

obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, DESIGNO O DIA 09 DE 

MARÇO DE 2020, às 14h, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, a acusada, Defesa 

e Ministério Público. Caso necessário, expeça-se carta precatória, 

intimando-se as partes da expedição da missiva.Às providências.Cuiabá, 

16 de dezembro de 2019.Jorge Luiz Tadeu RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 607645 Nr: 47188-16.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE DE PAULA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO FERREIRA 

DO PRADO - OAB:15999/MS

 “VISTOS. Considerando que não foram intimadas as defesas dos 

acusados, tampouco a Defensoria Pública que atua perante este Juízo. 

REDESIGNO a Audiência para interrogatório do acusado DONIZETE DE 

PAULA SILVA para o dia 27.02.2020 ás 14h30min. OFICIE-SE ao Juízo 

deprecante solicitando o envio de cópia das Respostas à Acusação dos 

acusados, no prazo de 10 (dez) dias, bem como informando a nova data 

da Audiência para as intimações de praxe. Com a juntada das 

informações, DÊ-SE vista à Defensoria Pública, bem como INTIMEM-SE os 

Advogados constituídos, via DJe. Às providências. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 342467 Nr: 2436-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA SANTANA SOUZA NASCIMENTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GABRIEL - 

OAB:10967/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, FREDERICK 

DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:7355-A, KALYNCA SILVA INEZ DE 

OLIVEIRA - OAB:15.598, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT, 

WELSON DA COSTA RODRIGUES - OAB:12999, Welton C. Rodrigues - 

OAB:13.209-MT

 AÇÃO PENAL Nº. 2436-66.2013.811.0042 CÓDIGO 342467

VISTOS.

Trata-se de Ação Penal em que a acusada ERICA SANTANA SOUZA 

NASCIMENTO DIAS, foi condenada a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses reclusão e 13 (treze) dias multa, pela prática do delito previsto no 

artigo 2º, § 2º e 3º da Lei nº 12.850/2013, substituída por duas restritivas 

de direito, conforme v. acordão de fls. 440/451.

Pois bem.

Considerando o retorno dos autos da instância Superior a este Juízo, onde 

restou mantida a condenação da acusada ERICA SANTANA SOUZA 

NASCIMENTO DIAS, conforme v. acordão de fls. 440/451, DÊ-SE vista ao 

Ministério Público para se manifestar.

Após, INTIME-SE a defesa, para mesma finalidade.

Sem prejuízo da determinação supra, EXPEÇA-SE a Competente Guia de 

Execução Penal da acusada.

Não havendo requerimentos, ENCAMINHE-SE ao Juízo da Execução Penal 

da Capital, para início do cumprimento das penas restritivas de direito, 

conforme r. sentença de fls. 361/383.

Por fim, procedidas às comunicações de praxe, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas de estilo.

 Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de Janeiro de 2020.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juízo de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378435 Nr: 19990-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO, 

FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES, FABIO RODRIGUES, JOÃO 

CLEBER DIAS BARBOSA, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA, ANTONIO 

MARCOS AZEVEDO DE LIMA, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, LUIZ CESAR 

DIAS DE SOUZA, LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, LUCIANO 

ROBERTO GONÇALVES LAGARES, CARLOS EDUARDO INÁCIO DE 

OLIVEIRA, FLAVIO DIAS DE ARRUDA, WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, 

ELTON FERREIRA MARQUES, PAULO CESAR ROSA, SINVAL MACHADO 

XAVIER, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JOADIR ALVES 

GONÇALVES, PEDRO MÁRIO DE JESUS, VALDEMILSON LÚCIO DOS 

SANTOS ARRUDA, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, ALEX FERREIRA 

DIAS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, GEIDE DA SILVA, PAULO ROBERTO 

LEAL, MANOEL XAVIER DE PAIVA, GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA, 

DIEGO TRINDADE DA COSTA, AUREO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA, 

ALEX SILVA DOS SANTOS, MAURO GOMES FERNANDES, ODAIR 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, EDMAR ORMENEZE, WISLEY JÚNIOR 

RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, 

EDINALDO DE SOUZA GARCIA, JOARI MARTINS DA SILVA, DEIVID 

(DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, 

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONILTON RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453, 

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12586/MT, BEATRIZ 

PINTO VIANA - OAB:10456/MT, BENEDITO DA SILVA BRITO - 
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OAB:3822/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, EDSON NASCIMENTO 

RODRIGUES - OAB:25772/O, Eduardo Ostelony Alves dos Santos - 

OAB:24243, ENOQUE SAMPAIO - OAB:19120/MT, FAGNER RAIONE 

SILVA ARRUDA - OAB:23.443, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/O, JÔNATAS PEIXOTO LOPES - OAB:20920/O, 

JULIO CESAR LOPES DA SILVA - OAB:15348, KARLA MARIA LIMA DE 

OLIVEIRA - OAB:16015, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5638, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, MAURO CESAR 

GONÇALVES BENITES - OAB:12035, PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT, 

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA - OAB:OAB/MG 159.771, 

ROECSON VALADARES SÁ - OAB:19.797, THIAGO FERNANDES MOTA - 

OAB:9.577, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12803, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/O

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesa do réu 

ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA para apresentar as razões 

recursais, no prazo de 08 (oito) dias, de acordo com o que dispõe no 

artigo 600 do Código de Processo Penal, conforme decisão de fls. 

6559/6566.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605442 Nr: 8838-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYSSON LEANDRO RODRIGUES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

em atenção à decisão de fls. 201/202, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a defesa do acusado do aporte dos autos neste 

Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598063 Nr: 38679-96.2019.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do 

requerente DJALMA SOUZA SOARES, o advogado CLAUDIO CARDOSO 

FELIX - OAB/MT 12004, para regularizar a representação processual, bem 

como justificar a indicação do beneficiário do Alvará de Levantamento, 

alertando-o, inclusive, que se a indicação recair em favor de advogado, a 

emissão do Alvará deverá ser precedida da apresentação de Procuração 

com poderes específicos para a expedição de alvará em nome de 

advogado.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 432952 Nr: 8910-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO NUCLEO DE DEFESA DA MULHER - OAB:DEF. DA MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - OAB:29518, THIAGO 

MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/MT

 (...). Logo, DEFIRO o pedido de realização de penhora on line. 

PROMOVA-SE o bloqueio de contas em nome do executado, por meio do 

sistema BACENJUD, do valor atualizado indicado pela exequente, qual 

seja, R$ 5.080,62 (cinco mil e oitenta reais e sessenta e dois 

centavos).Consigno, por oportuno, que deverá ser observado o valor 

correto do débito para que não exista bloqueio excedente ao determinado 

na presente decisão.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 

2020.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 611814 Nr: 2477-86.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA RAMOS CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolinne Alves Lagrimante 

Miguel - OAB:168208, Michelle Santos de Moura - OAB:188790, 

Valéria da Silva Rocha - OAB:187191

 VISTOS.

 Trata-se de carta precatória para audiência com a finalidade de obter 

oitiva da testemunha EMIANE ERICA CASTRILLON.

DESIGNO audiência para o dia 10.03.2020 às 15h30.

INTIME-SE a testemunha, servindo as cópias como mandado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE a defesa via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 591399 Nr: 32692-79.2019.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HKDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 591399.

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Diemes 

de Souza Santos, em face de Hyeslainne Ketllyn de Souza Carneiro 

Santos, devidamente qualificados.

Recebida a inicial, fora indeferida a tutela antecipada de urgência e 

determinada a citação da requerida – fls. 43/44, o que não se realizou até 

a presente data.

 Na sequência, o autor requereu a extinção da ação pela desistência – fls. 

56/57, independentemente da manifestação da requerida.

Desta forma, HOMOLOGO o pedido da DESISTÊNCIA da ação e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC.

Por consequência, declaro PREJUDICADA a Audiência de Conciliação 

designada nos autos para o dia 04/02/2020.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o feito, com a adoção das 

formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2019.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 432952 Nr: 8910-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO NUCLEO DE DEFESA DA MULHER - OAB:DEF. DA MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B, MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - OAB:29518, THIAGO 

MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/MT

 Cód. 432952.

Vistos.

Considerando que a tentativa de bloqueio de valores restou infrutífera, 

conforme extrato anexo, DEFIRO, desde já, o bloqueio no saldo das contas 

de FGTS, PIS E PASEP, por ventura existente, vinculada ao CPF 

executado.

 EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal.

Com a resposta do respectivo ofício e infrutíferas todas as tentativas de 

busca de bens, dê-se vista à Defensoria Pública Cível, para requerer o 

que entender de direito para o prosseguimento da presente execução, sob 

pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC.

 Outrossim, esclareço que não há como este Juízo acolher o pedido do 

executado de regulamentação do direito de visitas aos filhos menores, em 

razão da impossibilidade jurídica de discussão da referida questão em via 

executória, podendo a parte interessada ou executar o acordo de fls. 

25/29, nos termos da norma processual vigente, ou propor demanda 

revisional, caso entenda que o respectivo acordo deva ser modificado.

Por outro lado, com relação a execução que tramita sob o rito do art. 528 

do CPC, tendo em vista a manifestação do executado de fls. 201/203, 

dê-se vista à Defensoria Pública Cível para manifestação, no prazo legal.

Após, conclusos.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 382135 Nr: 23966-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFDO, FSDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21647/O

 Cód. 382135.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS 

ALIMENTOS, proposta por D. A. F de O., representado por sua genitora 

FERNANDA SYPRYANA DE OLIVEIRA SILVA, em face de ZELDER 

FERREIRA DE MAGALHÃES, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifico que o feito já fora saneado – fl. 82, bem 

como que apesar da designação de Audiência de Instrução, as partes não 

compareceram a nenhum ato.

Nessa ordem de ideias, considerando que se trata de processo que se 

arrasta desde o ano de 2014, pertencendo inclusive à Meta 02/2017 do 

CNJ, bem como que as partes não arrolaram nenhuma testemunha para 

inquirição, dê-se vista à Defensoria Pública Cível para manifestação, no 

prazo legal, acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, a 

míngua de outras provas a serem produzidas.

Na sequência, certifique-se e INTIME-SE o requerido, por meio de sua 

patrona – via DJE, para igual providência. Na mesma ocasião, a advogada 

DRª. ELIANE DA SILVA SANTOS (OAB/MT - 21647/O) deverá apresentar 

Procuração nos autos, regularizando, pois, a representação processual, 

ou informar se deixou de patrocinar os interesses do requerido, sob pena 

de expedição de ofício à OAB para fins de apuração de eventual desídia 

profissional, já que tal regularização já fora anteriormente determinada – fl. 

98 e a referida causídica aparentemente se quedou inerte.

Sem prejuízo, consigno que o pedido retro da Defensoria Pública Cível já 

fora atendido nesta data nos autos de cód. 382132, em apenso.

Com decurso dos prazos supra, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 604140 Nr: 43992-38.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214/MT

 (...). Ante ao exposto, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do autuado, 

REVOGO o DECRETO PREVENTIVO de fls. 27/28.EXPEÇA-SE o 

competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, com relação ao Mandado de 

Prisão Preventiva nº 722128 – fl. 31.Antes do cumprimento, INTIME-SE 

imediatamente a vítima sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da 

Lei nº 11.340/06). Em não sendo localizada, PROCEDA-SE o imediato 

cumprimento do CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.Intime-se a 

Defesa – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o cumprimento, 

ARQUIVE-SE o feito, com a adoção das formalidades de praxe.Cumpra-se. 

Às providências.Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1037600-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. O. P. D. S. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSELENY LEITE DE ANDRADE OAB - MT5211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo: 1037600-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: EMILLY 

OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: IGOR TEODORO DE SOUZA SENTENÇA 

Vistos etc. A vítima Emilly Oliveira Pereira da Silva, qualificada nos autos 

em epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor Igor Teodoro de Souza, pela prática de violência de 

gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido 

concedidas em favor da autora diversas medidas protetivas. Citado o réu 

e intimado das medidas protetivas o mesmo apresentou resposta escrita 

(ID. 23450831) alegando em suma que nega qualquer tipo de ameaça e 

agressão à requerente e informa que não tem intenção de causar-lhe mal. 

Não sabe o motivo que a levou a pedir as Medidas Protetivas, imagina que 

seja ciúmes, pois o requerido começou a se relacionar com outra pessoa. 

Após, volveram-me conclusos para decisão. É o sucinto relatório. Passo a 

decidir. Fundamentos Versam os autos acerca de ação cautelar cível que 
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a vítima ingressou em face do agressor. A autora tem por desiderato a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. 

Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame do mérito da celeuma, é 

necessário desenredar que a ação em comento, consoante assente 

entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem natureza jurídica de 

ação cautelar cível satisfativa, independendo, portanto, da propositura de 

qualquer outra ação quer de natureza cível, quer de natureza penal. 

Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI 

MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo 

instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se 

busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O 

fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso 

especial não provido. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) 

Grifei. Sendo, portanto, ação cautelar cível satisfativa a em comento, logo 

o sucesso da presente ação depende da demonstração de dois requisitos 

que emolduram toda e qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus 

boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 305[1]). O fumus boni iuris no 

vertente caso decorre da demonstração de indícios da existência de 

violência doméstica. O periculum in mora, por sua vez, representa a 

demonstração da necessidade da medida para salvaguardar a integridade 

física ou psicológica da vítima. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 

SENTENÇA DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA 

NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME 

À LIBERDADE INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA 

CAUSA. NO CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, 

NÃO RESTA DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO 

DO FEITO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE 

PROCEDIMENTO OU NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA 

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA 

E PSICOLÓGICA DA MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS 

QUE APONTEM A URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O 

MAGISTRADO JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE 

INEXISTIREM INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA 

LESÃO. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 32814020108070002 DF 

0003281-40.2010.807.0002, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 

Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

26/01/2011, DJ-e Pág. 171) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA 

PENHA - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA 

CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE. - As medidas protetivas são autônomas, no entanto, para 

seu deferimento, deve restar demonstrado nos autos a sua necessidade. 

(TJ-MG - APR: 10024080407695001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa 

Val, Data de Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2014) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - 

LEI MARIA DA PENHA - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas 

protetivas são autônomas, no entanto, para seu deferimento, devem estar 

demonstradas a sua necessidade e a sua urgência. V.V. APELAÇÃO 

CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E AGRESSÃO FÍSICA - LEI 

MARIA DA PENHA - EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO -EXTINÇÃO DO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA VÍTIMA - 

INOCORRÊNCIA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. Inexistindo provas de que a referida situação de perigo 

deixou de existir, principalmente por não ter sido a vítima localizada para 

se manifestar sobre a necessidade atual ou não das medidas protetivas, 

impossível se extinguir o feito por falta de interesse de agir da mesma. 

(TJ-MG - APR: 10024102187127001 MG , Relator: Jaubert Carneiro 

Jaques, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2013) Grifei. Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris. A discussão acerca 

da existência ou não da violência doméstica e acerca da responsabilidade 

do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta ação. Quanto ao 

fumus boni iuris, os documentos aportados ao feito pela vítima ID. 

22984647 demonstraram a existência de indícios da prática de violência 

doméstica. No tocante ao periculum in mora, a necessidade da medida 

também restou demonstrada desde o início da lide, tanto que foi deferido o 

pedido liminar, sendo ainda necessária a manutenção da medida, haja 

vista não conter nos autos qualquer manifestação por porte da vítima 

requerendo a extinção das presentes medidas, impondo-se, portanto, a 

procedência do presente pedido e, por corolário, a confirmação da liminar 

preteritamente concedida. Malgrado seja caso de confirmação das 

medidas protetivas de urgência concedidas initio litis, é curial deslindar que 

as medidas protetivas têm caráter excepcional e não podem durar 

eternamente, sob pena de causar constrangimento ilegal e insegurança 

jurídica, impondo-se, portanto, a manutenção das medidas protetivas em 

comento enquanto persistir o caráter emergencial, de modo que as 

medidas ora confirmadas deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser 

dilatado esse prazo, conforme a vítima comprove nos autos que persiste o 

caráter emergencial. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015) Grifei. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 12/09/2014 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas. Grifei. Consigo que as demais questões cíveis ou criminais 

envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos próprios. Dispositivo 

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos. ® julgo 

procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão liminar 

proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da vítima 

pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da presente 

sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, manifestar 

expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao contrário, 

comprovar que necessita da continuidade das medidas protetivas de 

urgência em seu favor por mais tempo. Conste no expediente de intimação 

da sentença advertência de que, caso a vítima não compareça em juízo 

para pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a 

necessidade da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, 
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revogadas as medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, 

initio littis. ® Publique-se a presente sentença no Diário de Justiça 

eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC. ® 

Intime-se a vítima acerca desta sentença com os benefícios do art. 212 do 

CPC. ® Sendo negativa a intimação da vítima da presente sentença por ter 

mudado de endereço, certifique-se nos autos se houve prévia 

comunicação no feito acerca da mudança de endereço. Sendo negativa a 

certidão, presume-se válida a intimação nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC. Decorrido o prazo de sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas; havendo medida de 

bloqueio de bens ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação 

cível em curso nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação 

da medida. Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária[2]. Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06[3], não 

necessitando, destarte, de advogado. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo. P.R.I.C. Cuiabá, 6 de dezembro de 2019. Assinado 

Eletronicamente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito [1] Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. [2] Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do 

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco 

anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita. [3] Art. 19. As medidas protetivas 

de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 

Público ou a pedido da ofendida.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428474 Nr: 3920-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRD, ARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20.170, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:OAB/MT 20.170, 

LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:MT/5073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6.510

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO PAULO 

VINHA BITTAR, para devolução dos autos nº 3920-14.2016.811.0042, 

Protocolo 428474, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500463 Nr: 39470-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB/MT 6.070 - OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/O

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 

2020, às 13h30min.

Intime-se via DJE os patronos das partes para que tomem ciência e 

compareçam ao ato.

Expeça-se mandado para intimação das partes para que compareçam ao 

ato

Nos termos do determinado no artigo 455, do CPC , cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

observando-se o disposto no § 1º e seguintes do mesmo dispositivo.

Intime-se as partes, via DJE para que se manifestem sobre o estudo 

psicossocial de fls. 194/198.

Após, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434974 Nr: 11154-47.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar o patrono da 

autora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

certidão negativa do mandado de penhora - avaliação - intimação de fls. 

90.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115910 Nr: 1620-11.2019.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RCdO, DFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPdC, SFdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelma Medeiros Gonçalves 

- OAB:18275/MT

 1) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03/03/2020 às 

14:00 h;

2) O Ministério Público arrolou suas testemunhas às fls. 14 e os 

requeridos não arrolaram testemunhas;

3) Intime-se o guardião, Sr. Denilson Fagundes de Oliveira, alertando-o de 

que deverá comparecer acompanhado da adolescente;

4) Intime-se a requerida Teolinda Pereira da Costa;

5) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/03/2020 às 

14:00 h, para ouvir o requerido Sebastião Ferreira de Souza Meira;

6) Intime-se o requerido Sebastião Ferreira de Souza Meira;

7) Notifique-se o Ministério Público;

8) Publique-se para ciência da advogada Joelma Medeiro Gonçalves 

OAB/MT 18275.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111499 Nr: 3223-56.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALM, AMDSM, CTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Tendo em vista a ausência das partes a realização do presente ato restou 

prejudicada. Assim, redesigno esta audiência para a data de 10/03/2019 

às 14:00 horas.

Sai intimado o Advogado Patrono da ação Dr. Helcio Carlos Viana Pinto 
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OAB/MT 6588.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118063 Nr: 3326-29.2019.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EVDSR, JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03/03/2020 às 

14:30 h, para oitiva da adolescente;

2.1 Intime-se a genitora, alertando-a que deverá comparecer 

acompanhada da adolescentes;

3) Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/03/2020 às 

14:30 h, para oitiva do requerido;

3.1Intimem-se as testemunhas arroladas pelo requerido às fls. 42;

4) Notifique-se o Ministério Público.

5) Publique-se.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003077-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003077-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILA DA SILVA 

RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003105-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

 

PROCESSO n. 1003105-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALÉRIA 

CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER 

POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

 

PROCESSO n. 1003112-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

ALEXANDRE TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOMAIRA TEIXEIRA LOANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003123-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS SOMAIRA 

TEIXEIRA LOANGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIO BENJAMIM 

BATISTA JUNIOR POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003138-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVANE DAS NEVES KELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003138-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNA SILVANE 

DAS NEVES KELLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

RODRIGUES CARVALHO, HERVITAN CRISTIAN CARULLA POLO 

PASSIVO: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003151-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003151-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ MARIO 

MAGALHAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR 

UGO SOUSA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 
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Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003160-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SANTOS OUGUSIKU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003160-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON 

SANTOS OUGUSIKU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003195-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVONE DA SILVA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003197-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STWART CRUZ ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STWART CRUZ ROCHA OAB - MT27624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003197-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STWART CRUZ 

ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STWART CRUZ ROCHA POLO 

PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003201-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

 

PROCESSO n. 1003201-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PHILIPE 

EDUARDO RODRIGUES ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO POLO PASSIVO: MRV 

ENGENHARIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003203-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FRANCISCA DE AMORIM BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003203-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIELE 

FRANCISCA DE AMORIM BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013681-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CAROLINA FLAUZINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

1013681-73.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNO 

FELIPE MONTEIRO COELHO - MT14559-A, GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - MT17809-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca 

da CERTIDÃO NEGATIVA, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003222-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003222-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAROLAINE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003240-96.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERNANDA DE SOUZA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003240-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONICE 

FERNANDA DE SOUZA CASTILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOELI MARIANE CASTELLI POLO PASSIVO: VIVO S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMARO BARBOSA (REQUERIDO)

 

1000484-17.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA - MT27700/O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004120-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NETA SANTANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA OAB - MT10140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004120-25.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOANA NETA SANTANA DE PAULA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005471-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005471-33.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020021-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA CUNHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020021-33.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSEFA DA CUNHA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Conciliação. Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante (ID 

28399896), designe-se nova data para audiência de conciliação e 

intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004416-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004416-47.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DA PAIXAO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002996-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002996-07.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MURILO LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de 

Recurso 1. Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, dou 

seguimento ao recurso inominado interposto. 2. Admito-o com efeito 

meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à 

parte (art. 43 da Lei 9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia 

Turma Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003179-75.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SELMA REGINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006994-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILENE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006994-80.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ERCILENE DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: OI S/A Vistos. 

Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003220-08.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021354-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARCELO ALCALA (EXECUTADO)

 

1021354-20.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021357-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

1021357-72.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O , para se manifestar, no prazo de 

5 dias, acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da 

parte promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006322-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006322-72.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS SOUSA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 

Vistos. Processo em fase de Admissibilidade de Recurso 1. Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, dou seguimento ao recurso 

inominado interposto. 2. Admito-o com efeito meramente devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 

9.099/95). 3. Encaminhem-se os autos à e. Egrégia Turma Recursal, com 

observância das formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006445-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006445-70.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI REQUERIDO: 

DAYANARA ALENCAR DE CARVALHO Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. Foi realizada pesquisa nesta data, via Sistema 

INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada, 

sendo obtido o seguinte resultado: CPF 050.832.001-12 Rua Padre 

Cassemiro, nº 486 – Centro Cáceres/MT 78200-000. Diante do novo 

endereço localizado da parte reclamada, paute-se nova data para 

realização da audiência de conciliação e, após, proceda-se nova tentativa 

de citação no endereço acima descrito. Restando frustrada a nova 

tentativa de citação, renove-se a conclusão (para Decisão sobre 

Arquivamento). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008738-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1008738-13.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO REQUERIDO: 

HAGANA FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos. Processo em fase de 

Conciliação. Analisando os autos, verifica-se que a audiência de 

conciliação foi redesignada para o dia 12/2/2020, conforme intimação 

expedida no ID 27523491. Assim, aguarde-se a realização da audiência. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018090-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER FRANCO RIBEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1018090-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: FAGNER FRANCO 

RIBEIRO DA CRUZ Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021402-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DOS SANTOS AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021402-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: ANA PAULA DOS 

SANTOS AMORIM Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 
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do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020297-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA PRADO MOLINA DUARTE MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020297-64.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS EXECUTADO: HELENA PRADO 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Vistos. Processo em fase de Citação. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via sistema 

BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021996-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATERINE VIANA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021996-90.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: KATERINE VIANA GARCIA 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020355-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020355-67.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: VILLA JARDIM 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020266-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE KOSEKI DE CAPUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO MANGABEIRA JUNIOR OAB - MT14857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO DE LIMA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020266-44.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

MAIKE KOSEKI DE CAPUA EXECUTADO: CLEONILDO DE LIMA CAMPOS 

Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o cálculo de 

atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se que a parte 
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credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – Desta forma, 

considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há incidência de 

honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos de litigância 

de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da Lei 

9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020648-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE CARVALHO SIQUEIRA (EXECUTADO)

RENATO ANTONIO SANTOS EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020648-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS EXECUTADO: RENATO 

ANTONIO SANTOS EVANGELISTA, RAPHAEL DE CARVALHO SIQUEIRA 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021067-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE DE QUEIROZ TAKAHOSCHI (EXECUTADO)

ZENIL JESUS DE SOUZA QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021067-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: QUEREN HAPUQUE DE 

QUEIROZ TAKAHOSCHI, ZENIL JESUS DE SOUZA QUEIROZ Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003264-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOACY 

RODRIGUES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020422-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ALVES FEITOSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020422-32.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: OSVALDO ALVES FEITOSA 

JUNIOR Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 
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intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021056-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021056-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: GINCODELTA 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021418-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FELIPE GOMES BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021418-30.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: ANDRE FELIPE 

GOMES BUENO Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000508-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA VIANA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000508-45.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: RENATA VIANA FERREIRA 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021176-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPANELI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021176-71.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: PAULO 

ROBERTO CAMPANELI DA SILVA Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021340-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROMERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021340-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

LOURIVAL ROMERA EXECUTADO: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos. 

Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o cálculo de atualização 

do débito apresentado com a inicial, observa-se que a parte credora fez 

incidir sobre ele honorários advocatícios. II – Desta forma, considerando 

que no sistema dos Juizados Especiais não há incidência de honorários 

advocatícios, ressalvados unicamente os casos de litigância de má-fé e 

de interposição de recurso não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se 

a parte credora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência de honorários 

advocatícios, sob pena de indeferimento. III – Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021319-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021319-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: GERSON ALVES 

DA SILVA Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o 

cálculo de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se 

que a parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – 

Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000521-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

MARLON RICHARDY DE FIGUEREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000521-44.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: MARLON RICHARDY DE 

FIGUEREDO, NEUZA MARIA DA CONCEICAO FIGUEIREDO Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021494-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO MARCIO VIANA DA COSTA (EXECUTADO)

ANDREIA MESQUITA FORATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021494-54.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: NATALINO 

MARCIO VIANA DA COSTA, ANDREIA MESQUITA FORATTO Vistos. 

Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o cálculo de atualização 

do débito apresentado com a inicial, observa-se que a parte credora fez 

incidir sobre ele honorários advocatícios. II – Desta forma, considerando 

que no sistema dos Juizados Especiais não há incidência de honorários 

advocatícios, ressalvados unicamente os casos de litigância de má-fé e 

de interposição de recurso não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se 
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a parte credora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência de honorários 

advocatícios, sob pena de indeferimento. III – Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021479-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021479-85.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: JOAO PAULO 

MOREIRA PENNA FRANCO Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019485-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LOUREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1019485-22.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II EXECUTADO: MAURO 

LOUREIRO Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o 

cálculo de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se 

que a parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – 

Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020283-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020283-80.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO: 

PAULO DA ROCHA Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021514-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MACEDO D AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021514-45.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: MAURICIO 

MACEDO D AVILA Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se 

o cálculo de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se 

que a parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – 

Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021931-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TEIXEIRA (EXECUTADO)
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NORMA SUELY OLIVEIRA BRUNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021931-95.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: LUIZ CARLOS 

TEIXEIRA, NORMA SUELY OLIVEIRA BRUNO Vistos. Processo na fase de 

Citação. I – Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado 

com a inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele 

honorários advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema 

dos Juizados Especiais não há incidência de honorários advocatícios, 

ressalvados unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição 

de recurso não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova 

planilha de cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena 

de indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021938-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELA SILVA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021938-87.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: JOSE CARLOS DA 

SILVA, MARCELA SILVA DE SOUSA Vistos. Processo na fase de Citação. 

I – Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA III (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA SOARES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000748-34.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO MORADA DA SERRA III EXECUTADO: ELAINE CRISTINA 

SOARES DE ARRUDA Vistos. Processo na fase de Citação. I – 

Verificando-se o cálculo de atualização do débito apresentado com a 

inicial, observa-se que a parte credora fez incidir sobre ele honorários 

advocatícios. II – Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados 

Especiais não há incidência de honorários advocatícios, ressalvados 

unicamente os casos de litigância de má-fé e de interposição de recurso 

não provido (art. 55 da Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, 

no prazo de 15 dias, emende a inicial, apresentando nova planilha de 

cálculo, sem a incidência de honorários advocatícios, sob pena de 

indeferimento. III – Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001778-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DA SILVA OAB - MT15915-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARIOT MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001778-07.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DEL REI EXECUTADO: FABIO MARIOT 

MACEDO Vistos. Processo na fase de Citação. I – Verificando-se o 

cálculo de atualização do débito apresentado com a inicial, observa-se 

que a parte credora fez incidir sobre ele honorários advocatícios. II – 

Desta forma, considerando que no sistema dos Juizados Especiais não há 

incidência de honorários advocatícios, ressalvados unicamente os casos 

de litigância de má-fé e de interposição de recurso não provido (art. 55 da 

Lei 9.099/95), intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, apresentando nova planilha de cálculo, sem a incidência 

de honorários advocatícios, sob pena de indeferimento. III – 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. IV – Após, renove-se a conclusão. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048625-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR THEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1048625-78.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: PAULO CESAR THEODORO DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Processo em fase de Conciliação. A tutela de urgência pleiteada na 

petição inicial foi apreciada pelo juiz plantonista (ID 25495814). Assim, 

paute-se data para realização da audiência de conciliação e, após, 

intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003276-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBSON MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003276-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS STELLATO CALIXTO 

DOS SANTOS ANDRADE POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003225-30.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003288-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003288-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOYCE ROCHA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INDIANARA MAZIERO POLO 

PASSIVO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003310-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003310-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO DA SILVA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DA SILVA ALVES 

POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003313-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003313-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ANTONIO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT 

AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TIM S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019167-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SEVILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONI MARCOS COELHO BORGES (EXECUTADO)

LUZIA DAGNA MACEDO DOS ANJOS BORGES (EXECUTADO)

 

1019167-39.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA 

VEIGA BERTAIA - MT6480/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do AR NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte 

promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018437-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAG COURO E MODA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO OAB - BA39927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&G BAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA (REQUERIDO)

JPF FOMENTO MERCANTIL LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1018437-28.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO - BA39927 , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

1000007-91.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO 

RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - 

MT0012037A-O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca do AR 

NEGATIVO, apresentando endereço atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003272-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MONTEIRO DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003272-04.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003299-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003299-84.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018178-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LERIUZA BORGES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE LEAL DE PROENCA OAB - MT19449/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO nº 1018178-33.2019.8.11.0001 POLO ATIVO: LERIUZA 

BORGES LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO JOSE LEAL DE 

PROENCA POLO PASSIVO: TIM S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

FLÁVIO MÁRCIO DE CAMPOS GALLIO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003346-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DURCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OYO BRASIL HOSPITALIDADE E TECNOLOGIA EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003346-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE 

RODRIGUES DURCE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: OYO BRASIL HOSPITALIDADE E 

TECNOLOGIA EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003327-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003327-52.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 11/03/2020 Hora: 12:00 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011490-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SIQUEIRA STROMIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO LAZARINI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011490-55.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA CRISTINA SIQUEIRA STROMIELLO REQUERIDO: 
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ARGEMIRO LAZARINI - ME Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. O AR expedido com a finalidade de citação/intimação da parte 

reclamada retornou com a observação desconhecido (ID 26875663). 

Assim, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena de 

extinção. Apresentado novo endereço, paute-se data para realização da 

audiência de conciliação e, após, cite-se/intime-se as partes. Decorrido o 

prazo sem manifestação da parte reclamante, renove-se a conclusão 

(para arquivamento). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016093-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADY CASONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016093-74.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX REQUERIDO: SADY 

CASONATTO Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Nesta 

data, de ofício, foi procedido pesquisa, via INFOJUD, com o objetivo de 

localizar novo endereço da parte reclamada, sendo obtido o seguinte 

resultado: CPF 177.147.539-00 Rodovia BR 163, s/n – Bairro Industrial 

Sinop/MT 78550-001. Paute-se nova data para realização da audiência de 

conciliação e, após, reitere a tentativa de citação, observando o novo 

endereço constante nos autos. Restando frustrada a nova tentativa, 

renove-se a conclusão (para Arquivamento). Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021936-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT20429-A (ADVOGADO(A))

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BATISTA DE SOUZA ALECRIM 02727304161 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021936-20.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

VINICIUS MARTINS VIEIRA EXECUTADO: ROBSON BATISTA DE SOUZA 

ALECRIM 02727304161 Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022183-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYVISON DARIO FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1022183-98.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: DAYVISON DARIO 

FERREIRA GOMES Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CILENE DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1000365-56.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: KATIA CILENE DE MELO 

Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 
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intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001459-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO SAINT GERMAIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VALERIA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO CESAR SANTOS DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001459-39.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

EDIFICIO SAINT GERMAIN EXECUTADO: PAULO CESAR SANTOS 

DORILEO, CLAUDIA VALERIA RODRIGUES DA SILVA Vistos. Processo em 

fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 

caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001701-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRY BENEDITO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001701-95.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: ANDRY BENEDITO 

MONTEIRO Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001885-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY DANTAS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001885-51.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: NATALY DANTAS 

SILVA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor 

pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo 

pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não 

haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição 

inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique 

bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V 

- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001491-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO MACHADO SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001491-44.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: JOAO BOSCO 

MACHADO SOBRINHO Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001779-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SALDANHA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001779-89.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: KARINA 

SALDANHA DE CAMPOS Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se 

a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002132-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DO BOSQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

DANIELLY JESUS DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002132-32.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DO BOSQUE EXECUTADO: MTM 

CONSTRUCOES LIMITADA, DANIELLY JESUS DE AMORIM Vistos. 

Processo em fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para 

decisão ou para extinção do processo. III –Não havendo pagamento no 

prazo assinalado e caso haja expresso pedido de penhora via sistema 

BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – Caso não haja 

pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na petição inicial, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, indique bens do 

devedor disponíveis para penhora, sob pena de arquivamento. V - 

Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem. Não 

havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar embargos (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução apresentados em juízo 

e que não estiverem garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - 

Restando frustrada a citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 

5 dias, requerer as providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço 

atualizado da parte devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 

53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002581-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002581-87.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR Vistos. Processo em 

fase de Citação. I - Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a 

citação e o pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para 

extinção do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e 

caso haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se 

a conclusão (para SON). IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 
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Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 

9.099/95). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002742-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DE ARRUDA MORENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002742-97.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA MARIA DE 

ARRUDA MORENO Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002243-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOTEO DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002243-16.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: TIMOTEO DOS 

SANTOS OLIVEIRA Vistos. Processo em fase de Citação. I - Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o pagamento, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os 

autos conclusos para decisão ou para extinção do processo. III –Não 

havendo pagamento no prazo assinalado e caso haja expresso pedido de 

penhora via sistema BACENJUD, renove-se a conclusão (para SON). IV – 

Caso não haja pedido de penhora via sistema BACENJUD formulado na 

petição inicial, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 dias, 

indique bens do devedor disponíveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. V - Estando o juízo garantido, designe-se audiência de 

conciliação e intimem-se as partes e seus advogados para 

comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte devedora apresentar 

embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os Embargos à Execução 

apresentados em juízo e que não estiverem garantidos serão liminarmente 

rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a citação, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, requerer as providências que julgar 

cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003363-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO CORRELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003363-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

CORRELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-87.2020.8.11.0001

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

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

CESAR LEMES MOREIRA OAB - 023.448.001-74 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 1º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005740-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO ANTONIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA OAB - MT0017194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE SOUZA MARCONDES (REQUERIDO)

CONDOMINIO EDIFICIO IPANEMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005740-72.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: AROLDO ANTONIO BARBOSA REQUERIDO: CONDOMINIO 

EDIFICIO IPANEMA, FABIANA DE SOUZA MARCONDES Vistos. Processo 

em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, a parte recorrente 

postula os benefícios da gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem 

por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder 

Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras de ordem econômica, 

razão por que o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, 

consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para obtenção da gratuidade, o 

requerente deve declarar que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família. 

No caso em análise, não há elementos para ilidir a declaração de 

hipossuficiência, o que autoriza a concessão do benefício. Diante disso, 

defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. Verificada a 

tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita e 

estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006008-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO COSTA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1006008-29.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: RONALDO COSTA DE FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004926-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1004926-60.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA PAULA GONCALVES DE MOURA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com 

o recurso inominado, a parte recorrente postula os benefícios da 

gratuidade da justiça. A assistência judiciária tem por escopo proporcionar 

ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), 

eliminando as barreiras de ordem econômica, razão por que o pedido pode 

ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 

do CPC. Para obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 

Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021093-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021093-55.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou que é 

usuária de plano de saúde ofertado pela parte reclamada, o qual foi 

cancelado em razão do não pagamento de duas mensalidades (junho/19 e 

julho/19), cujos boletos não lhe foram encaminhados. Sustentou que não 

foi previamente notificada do débito, e que as mensalidades dos meses 

posteriores foram regularmente adimplidas. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu o imediato restabelecimento do plano de saúde 

contratado da parte reclamada. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto aos comprovantes de pagamento (ID 27468851), embora seja de 

difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há 

probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição 

inicial. Isto porque há evidências de que a parte reclamante está em dia 

com o pagamento das mensalidades cobradas pela parte reclamada. 

Observa-se também que o cancelamento do plano de saúde ocasiona 

perigo de dano, pois a parte reclamante fica impedida de utilizar serviço 

essencial. Impõe ainda consignar que o restabelecimento do plano de 

saúde não representa perigo de irreversibilidade, já que o contrato poderá 

ser cancelado após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 05 

(cinco) dias, restabeleça o plano de saúde contratado pela parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado 
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à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via 

Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003138-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVANE DAS NEVES KELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003138-74.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EDNA SILVANE DAS NEVES KELLER REQUERIDO: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que possuía débito com a parte reclamada, o qual foi quitado, 

contudo, seus dados permanecem negativados. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao comprovante de transação firmada entre as partes (ID 

28454682), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante quitou a dívida que possuía com a parte reclamada. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003195-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003195-92.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: IVONE DA SILVA SANTOS REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão, não poderá 

existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC 

e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito 

somente pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é 

suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005166-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GEOVANE GEREMIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1005166-49.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ADRIANO GEOVANE GEREMIAS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Adm. de Recurso Com o recurso inominado, 

a parte recorrente postula os benefícios da gratuidade da justiça. A 

assistência judiciária tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o 

pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), eliminando as barreiras 

de ordem econômica, razão por que o pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Para 

obtenção da gratuidade, o requerente deve declarar que não tem 

condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do 

sustento próprio ou da sua família. No caso em análise, não há elementos 

para ilidir a declaração de hipossuficiência, o que autoriza a concessão do 

benefício. Diante disso, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada. 
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Verificada a tempestividade, sendo o recorrente beneficiário da justiça 

gratuita e estando preenchidos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, dou seguimento ao recurso inominado. Admito-o com 

efeito meramente devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável 

à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). Encaminhem-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal, com observância das formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014714-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI GARCES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR (REQUERIDO)

PATRICIA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014714-98.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NELI GARCES DE OLIVEIRA REQUERIDO: PATRICIA LEMES 

DA SILVA, CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, ALTERNATIVA 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME Vistos. Processo em fase de 

Conciliação. Foi realizada audiência de conciliação (ID 27274974) tendo 

comparecido de forma espontânea HILDA MARLENE SILVESTRE, 

informando na oportunidade ser moradora do apartamento 2.204, objeto da 

presente lide. Assim, considerando que foi por ela apresentada 

contestação (ID 27559687) e que a parte reclamante anuiu com sua 

inclusão no polo passivo da ação (28220787), defiro o pedido de 

retificação no polo passivo da ação, para que passe a contestar também 

HILDA MARLENE SILVESTRE. Inclua-se a mencionada parte no cadastro 

da ação no PJE, observando-se seus dados pessoais (ID 27559687). 

Outrossim, tendo em vista que parte reclamada ALTERNATIVA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA. ME não foi citada, paute-se nova data para 

realização da audiência de conciliação e, após, expeça-se citação para o 

endereço indicado pela parte reclamante no ID 26739888. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003052-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003052-06.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: OSMAR ALVES DE MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003077-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003077-19.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EDILA DA SILVA RONDON REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que é 

usuária do serviço de telefonia ofertado pela parte reclamada, e que 

mensalmente tem sido cobrada por valores relativos a serviços que não 

solicitou: G4U, DKids, ESPN, CN, EI. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de cobrar os 

mencionados serviços. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto ao protocolo de 

atendimento 05092017-9336845, embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que a parte reclamante está sendo mensalmente cobrada 

por serviço que não solicitou. Observa-se também que a cobrança de 

valores indevidos nas faturas do serviço de telefonia ocasiona perigo de 

dano, pois tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte 

reclamante e, consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem 

como gerar inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar 

que a abstenção de efetuar novas cobranças dos valores contestados 

pela parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que as 

cobranças poderão ser restabelecidas normalmente após a sentença, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de 
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Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças dos 

serviços G4U, DKids, ESPN, CN, EI, até o julgamento da lide, sob pena de 

multa fixa de R$100,00, por mês de cobrança indevida. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança contestada nos 

autos. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de 

Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001969-52.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA ROSA MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 

28379282 a parte reclamante postulou a reconsideração da decisão 

prolatada no ID 28201663, que não concedeu a tutela de urgência 

pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos 

constantes no artigo 300 do CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o 

e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 28201663, visto que não 

foi apresentado nenhum novo documento capaz de modificar o 

entendimento anteriormente exposto. Impõe destacar, conforme já 

exposto, que a simples cobrança indevida não ocasiona perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Intime-se. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR VICENTE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002779-27.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JULIMAR VICENTE SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária do serviço prestado 

pela parte reclamada, e que solicitou o remanejamento do cavalete 

instalado em sua residência, contudo o serviço não foi realizado, estando 

sem o fornecimento de água em seu hidrômetro desde 14/1/2020. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata realização do 

remanejamento do cavalete em sua residência e, consequentemente, o 

restabelecimento do serviço de água em seu hidrômetro. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

mormente quanto aos protocolos de atendimento, 47976900, 2479960, 

2480953, dentre outros, embora seja de difícil aferição neste momento de 

cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão 

do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de 

que a parte reclamante solicitou que fosse realizado o remanejamento do 

cavalete instalado em sua residência, contudo até esta data o serviço não 

foi efetivado. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

água ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, 

pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a 

determinação para restabelecer o fornecimento de água não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 12 horas, realize o reparo necessário no 

hidrômetro da parte reclamante, registrado com a matrícula 472700-2, bem 

como restabeleça o fornecimento de água ao referido hidrômetro, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 

(doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da 

parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade do 

serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar 

deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003201-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003201-02.2020.8.11.0001 AUTOR: 

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO REU: MRV ENGENHARIA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é moradora de imóvel adquirido da parte reclamada, o 

qual apresentou problema em sua tubulação, ocasionando o 

transbordamento de esgoto pela pia da cozinha. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato reparo na tubulação de seu 

imóvel. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois não há evidências de 

que houve transbordamento de esgoto na cozinha da parte reclamante. 

Embora as imagens apresentadas com a inicial demonstrem uma pia cheia 

de líquido (ID 28470366), não há como afirmar nessa fase processual a 

origem do problema. Não havendo demonstração da probabilidade do 

direito, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de 

urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da tubulação de água do imóvel da parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 150 de 371



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000201-91.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 28397948 a parte 

reclamante postulou a reconsideração da decisão prolatada no ID 

27959014, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, 

razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 

300 do CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho 

inalterada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada na 

inicial, visto que o documento juntado no ID 28397953 não demonstra se 

há outras restrições nos dados da parte reclamante (não foi apresentado 

de forma integral). Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002923-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISSOL GALVAO GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISSOL GALVAO GODOY OAB - MT27695/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002923-98.2020.8.11.0001 AUTOR: 

MARISSOL GALVAO GODOY REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais 

e morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte 

reclamada, e que as faturas com vencimento no período de outubro/19 a 

fevereiro/20 cobraram valores acima de seu consumo médio. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora e de negativar seus dados, em razão do não pagamento das 

faturas contestadas nos autos. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, com base no 

histórico de faturas apresentado nos autos (ID 28413548), constata-se 

que as faturas do período de outubro/19 a fevereiro/20 registraram 

consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se presumível a 

irregularidade no medidor e, consequentemente, há probabilidade do direito 

na revisão das referidas faturas. Observa-se também que a suspensão 

no fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Da 

mesma forma a ameaça de restritivo de crédito ocasiona risco de dano, 

pois, uma vez efetivado o restritivo a parte reclamante ficará impedida de 

realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

determinação para não suspender o fornecimento de energia elétrica e 

não negativar os dados da parte reclamante, não representa perigo de 

irreversibilidade, já que as medidas poderão ser efetivadas a qualquer 

tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice 

do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada se abstenha de (a) efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2726331-8 e (b) negativar os dados da parte 

reclamante, em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta 

ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do 

fornecimento ou a inclusão do restritivo já tenha sido efetuada, que 

providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 6 horas, sob 

pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A título de 

caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, 

deve consignar em juízo o valor de R$846,03 (oitocentos e quarenta e seis 

reais e três centavos), relativo às faturas contestadas nos autos 

pendentes de pagamento (dezembro/19 a fevereiro/20) estimado com 

base na média mensal dos valores cobrados no período de junho/19 a 

setembro/19, estando os efeitos da tutela de urgência condicionados ao 

referido depósito. Não havendo o depósito da caução no prazo concedido, 

prossiga regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. 

Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança das faturas com vencimento no período de 

outubro/19 a fevereiro/20. Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se 

pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a 

ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003005-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI TELECOMUNICAÇÕES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003005-32.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EBERSON DA SILVA CRUZ REQUERIDO: OI 

TELECOMUNICAÇÕES Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 

2016 solicitou os serviços prestados pela parte reclamada, os quais 

jamais foram disponibilizados. Sustentou que embora não tenha utilizado o 

serviço prestado pela parte reclamada, teve seus dados por ela 

negativados. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do 

CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a prova da existência do 

crédito somente pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este 

fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, 

nesta fase processual, não há elementos documentais disponíveis à parte 

reclamante que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se 

trata de prova de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste 

momento, presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o 

restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica 

impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro e 

a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 

72 horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob 
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pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 

(doze mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da 

parte reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado 

pelo § 1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 

6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOMAIRA TEIXEIRA LOANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003123-08.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: THAIS SOMAIRA TEIXEIRA LOANGO REQUERIDO: 

MAGAZINE LUIZA S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer 

c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 20/11/2019 adquiriu 

um guarda-roupa no estabelecimento comercial reclamado, o qual foi 

entregue, contudo, não foi montado até esta data. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata montagem do mencionado 

guarda-roupa. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente porquanto apresentado o comprovante de 

pagamento do produto (ID 28453436), entendo que há probabilidade do 

direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto 

porque há evidências de que a parte reclamante adquiriu guarda-roupa da 

parte reclamada, o qual não foi montado até esta data. Observa-se 

também que a demora na montagem do guarda-roupa ocasiona perigo de 

dano, pois se trata de produto que, montado, é de grande utilidade, mas 

desmontado pode se deteriorar e causar toda espécie de transtorno à 

vida diária da consumidora, inclusive acidentes domésticos. Impõe ainda 

consignar que a montagem do guarda-roupa não ocasiona perigo de 

irreversibilidade, pois houve o pagamento integral do produto, situação em 

que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, realize a montagem do 

guarda-roupa adquirido pela parte reclamante, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$5.000,00 (cinco mil reais). Tendo 

em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial 

de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ROBERTA DUARTE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER MEIRA ARAUJO OAB - MT25539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001139-86.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MAURA ROBERTA DUARTE ROSA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que é usuária do 

serviço prestado pela parte reclamada, e que a fatura com vencimento em 

janeiro/2020 cobrou valor acima de seu consumo médio, R$201,73. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de suspender o fornecimento de água em seu hidrômetro e de 

negativar seus dados, em razão do não pagamento da mencionada fatura. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, com base nas faturas apresentadas nos autos (ID 28034814 a 

28035444), constata-se que a fatura com vencimento em janeiro/2020 

registrou consumo acima da média registrada. Com isso, torna-se 

presumível a irregularidade no hidrômetro e, consequentemente, há 

probabilidade do direito na revisão da referida fatura. Observa-se também 

que a suspensão no fornecimento de água ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. Da mesma forma a ameaça de restritivo de crédito ocasiona 

risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte reclamante 

ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para não suspender o fornecimento de 

água e não negativar os dados da parte reclamante não representa perigo 

de irreversibilidade, já que as medidas poderão ser efetivadas a qualquer 

tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice 

do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada se abstenha de (a) efetuar a suspensão do fornecimento de 

água no hidrômetro registrado com a matrícula 453467-0 e (b) negativar os 

dados da parte reclamante, em razão do não pagamento do débito 

contestado nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a 

suspensão do fornecimento ou a inclusão do restritivo já tenha sido 

efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 

6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. A 

título de caução (art. 300, § 1º, do CPC), a parte reclamante, no prazo de 

48 horas, deve consignar em juízo o valor de R$116,23 (cento e 

dezesseis reais e vinte e três centavos), relativo ao período de 

inadimplência (janeiro/2020) estimado com base na média mensal das 

faturas vencidas no período de julho/19 a dezembro/19, estando os 

efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à 

regularidade da cobrança da fatura com vencimento em janeiro/2020. 

Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO VIEIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1002007-64.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: SILVIO VIEIRA RONDON REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 28454067 a 

parte reclamante postulou a reconsideração da decisão prolatada no ID 

28202355, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial, 

razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos constantes no artigo 

300 do CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o e mantenho 

inalterada a decisão prolatada no ID 28202355, visto que não foi 

apresentado nenhum novo documento capaz de modificar o entendimento 

anteriormente exposto. Contudo, com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança objeto de 

negativação. Intimem-se. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003357-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LEMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003357-87.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CESAR LEMES MOREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

foi indevidamente cobrada por duas faturas emitidas a título de 

recuperação de consumo, uma no valor de R$2.474,36 e outra no valor de 

R$6.935,18. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

em sua unidade consumidora em razão do não pagamento das 

mencionadas faturas. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova do efetivo consumo ou da fraude no medidor somente pode ser feita 

pela empresa fornecedora, entendo que este fator é suficiente para 

evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não 

há elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos 

em seu favor. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos 

ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que 

a determinação para não suspender o fornecimento de energia elétrica 

não representa perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser 

suspenso a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/279418-8 em razão do não pagamento dos 

débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. 

Caso a suspensão do fornecimento já tenha sido efetuada, que 

providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 6 horas, sob 

pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. Tendo em vista 

a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança das faturas nos 

valores de R$2.474,36 e R$6.935,18. Cite-se. Intime-se pessoalmente a 

parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar 

deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003276-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1003276-41.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ROBSON MARTINS REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

possuía débito com a parte reclamada, o qual foi quitado, contudo, seus 

dados permaneceram negativados. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de 

proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto ao comprovante de 

pagamento (ID 28494195), embora seja de difícil aferição neste momento 

de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à 

concessão do pleito liminar formulado pela parte reclamante. Isto porque 

há evidências de que ela quitou o débito que possuía com a parte 

reclamada. Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo 

de dano, pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações 

comerciais à prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado 

financeiro. Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo 

de crédito não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição 

poderá ser restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada, no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de 

crédito impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Tendo em vista a provável 

hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a prestação da 

caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança objeto de negativação. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 
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MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015308-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA EMIDIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015308-15.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BETANIA 

EMIDIA DE LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Sentença 

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer 

à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008546-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY HELENA MONTEIRO SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008546-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCY 

HELENA MONTEIRO SALGADO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Processo em fase de 

Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON JOSE GAZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM CASSIA DOS SANTOS LOPES OAB - GO51563 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBUSINESS AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA OAB - SP242313 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003321-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANILTON 

JOSE GAZOLA REQUERIDO: AGROBUSINESS AGROINDUSTRIAL EIRELI, 

ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA Vistos. Processo em fase de 

Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos 

Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a 

qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como 

sanção a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o 

Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 e condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do 

FONAJE). Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo 

depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da 

parte reclamante, devolvendo o correspondente valor. Transitada em 

julgado, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007533-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BARBOSA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007533-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANO 

BARBOSA COELHO REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos 

etc. LUCIANO BARBOSA COELHO ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais com 

antecipação de tutela em desfavor de CASA BAHIA COMERCIAL LTDA e, 

em síntese, alegou: (a) que desconhece o débito negativado no valor de 

R$3.968,10 (b) que se trata de falsário, conforme já comunicado a 

autoridade policial pelo boletim de ocorrência nº 2019.242096. Ao final, 

requereu liminarmente a exclusão do restritivo. Postulou a declaração de 

inexistência do valor e indenização por danos morais. A tutela de urgência 
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foi concedida (ID 23911498). A parte requerida apresentou contestação 

(ID 26328959), arguindo: (a) Necessidade de retificação do polo passivo; 

e, (b) No mérito: sustentou fato de terceiro e a ausência de dano moral a 

ser indenizado. Audiência de conciliação realizada (ID 26372344) e 

apresentada a impugnação (ID 26472601). É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (CPC, art. 373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao 

devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. [...] (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

A parte requerente alega desconhecer a dívida correspondente ao 

restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte requerida, no valor 

de R$3.968,10 (ID 23883225). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a parte requerida não apresentou nos 

autos nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu 

favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte requerente, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida encontra-se 

configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada 

no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano 

moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que 

se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral 

como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada 

em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva 

se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019). 

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas 

podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas 

honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Súmula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO 

MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA 

PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 

[...] 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1386424/MG, 

Rel. Min.: Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min.: Maria Isabel 

Galloti, DJU 27/04/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA 

FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da 

Súmula 385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições 

prévias estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras 

demandas. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum 

indenizatório que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor 

usualmente fixado por este Colegiado, considerando que se deve sopesar 

a totalidade de inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na 

contratação. Apelo parcialmente provido. Unânime. (TJRS, 12ª Câm. Cív., 

APC nº 70066711862, Rel.: Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame 

do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 23883225, nota-se 

que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado 

o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e 

proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

Compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

[...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 
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capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa 

Catarina desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. 

Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor 

indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda 

como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar 

que, embora a existência de outros restritivos posteriores (ID 25142941), 

não afaste o dano moral, é inegável que influência na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. [...] 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, 2ª Tur. 

Rec. R.C. nº 71004295929, Rel.: Ketlin Carla Pasa Casagrande, DJU 

18/10/2013). Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo 

(R$3.968,10), entendo como razoável e suficiente para a reparação do 

dano moral a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) confirmar os efeitos da tutela provisória de 

urgência deferida no ID 23911498, remetendo a discussão quanto ao seu 

eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para 

que não haja violação do Princípio do Contraditório; b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: c) declarar a inexistência do débito de R$3.968,10 

(três mil novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos); d) condenar 

a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso (10/09/2019 - ID 23883225) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); e) Tendo em vista que a inclusão do nome da 

requerida ocorreu pela CASA BAHIA COMERCIAL LTDA (ID 23883225), 

tendo em vista que se trata de empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico e base na Teoria da Aparência, retifique-se o polo passivo da 

demanda, passando a constar VIA VAREJO S/A. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, 

em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a 

indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on 

line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013212-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

WESPASIANO GONCALVES DE QUEIROZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

WESPASIANO GONÇALVES DE QUEIROZ ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do ÁGUAS CUIABA S/A. Em síntese, alegou que 

a parte reclamada emitiu fatura de junho/2019 a agosto/2019 com o dobro 

de sua média mensal de consumo. Ao final, postulou a indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 27237774 e arguiu a preliminar de incompetência do 

juízo e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26787199, não houve impugnação à 

contestação. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 
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quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial foi desvendada por laudo 

técnico extrajudicial (ID 27238901;27238906;27238914), juntado pela parte 

reclamada. No caso concreto, por não ser necessária a produção de 

prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, 

este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda. 

CONTESTAÇÃO DE FATURA. Havendo suspeita de irregularidade na 

fatura de água, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, 

sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. Esta é a 

exegese extraída do artigo 111 Resolução 5/2012 da AMAES (Agência 

Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá). No caso de 

inconformismo com a cobrança da água e esgoto, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Em caso análogo: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Naturalmente que as provas, a serem produzidas pelas 

concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem ser produzidas 

por órgãos oficiais competentes ou produzidas em respeito ao 

contraditório e ampla defesa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, observa-se 

que das faturas impugnadas com base no histórico de faturas e de 

consumo apresentados pela requerida (ID 27238422; 27238425), 

constata-se que não há registro de consumo acima da média, o que torna 

presumível a regularidade no hidrômetro. Além do mais, pelo detalhamento 

das faturas nota-se que há aumento nos valores devido ao parcelamento 

pactuado entre o autor e a requerida sobre débitos pretéritos. Com base 

nestes apontamentos, conclui-se que não há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que induz a regularidade na cobrança. Desta 

forma, embora a empresa reclamada não tenha apresentado prova técnica 

da regular aferição do hidrômetro, constata-se que a fatura impugnada 

não é excessiva, visto que se aproxima da média dos últimos ciclos não 

impugnados. Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta 

ilícita praticada pela parte reclamada, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar a preliminar, e; b) julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011431-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSE MEIRE 

BARBOSA DE ARRUDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ROSE MEIRE BARBOSA DE ARRUDA ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais em 

desfavor de AGUAS CUIABÁ S/A. Em síntese alegou que a 

concessionária promovida instalou o hidrômetro de seu vizinho em frente 

ao muro de seu estabelecimento. Argumentou que já solicitou a sua 

remoção, mas a parte promovida não atendeu as suas solicitações o que 

vem dificultando alugar seu imóvel. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata remoção do hidrômetro. Ao final postulou 

indenização por danos morais. A antecipação de tutela não foi concedida, 

ID 24803869. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 26617918 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26376707 e impugnação 

no ID 26720921. É a síntese do necessário. Julgamento antecipado da lide. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

26376707), a parte reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

e as partes reclamadas posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação. Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Falha na prestação na realização de serviço público. 

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços 

públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, 
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como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, mormente quanto as fotografias 

juntadas no ID 24797127, nota-se que na calçada do imóvel da parte 

promovente há 02 hidrômetros e verifica-se ainda que a calçada do imóvel 

vizinho cuja matrícula é de sua titularidade é apta para aportar seu 

aparelho medidor. Ainda em análise dos autos, nota-se que a promovida 

ao realizar Ordem de Serviço, limita-se a afirmar que o hidrômetro não 

atrapalha em nada a utilização do imóvel pela parte promovente, contudo 

não traz justificativas que impeçam a transferência do hidrômetro. Certo é 

que o hidrômetro do imóvel vizinho limita a utilização da propriedade, como 

alegado pela promovente, e a simples recusa da concessionaria 

promovida, enseja conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de solicitações 

administrativas é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00 para cada parte. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho; a. julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; b. determinar que a parte 

reclamada, em 15 (quinze) dias, promova a transferência do hidrômetro 

matrícula 29682-1 para o imóvel de sua titularidade, qual seja o de número 

1.516 na mesma Avenida Dom Bosco, Bairro Goiabeiras, devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte promovida pagar a 

parte promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (30/10/2019, ID 25609512 por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Intimem-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 
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serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012717-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012717-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVERALDO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). EVERALDO 

FERREIRA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFÔNICA S/A. Em síntese, alegou que após efetuar pagamento de 

débito acordado entre as partes a requerida continuou a cobrança de 

forma indevida. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 27168289 e, 

contestou os pedidos formulados na inicial, alegando inexistência de ato 

ilícito. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26700706 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 27321979. É a síntese do 

necessário. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido o pagamento da multa de cancelamento 

prematuro dos serviços e a existência de fatores suficientes para a 

caracterização do dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. A 

cláusula de fidelidade consiste num pacto acessório em que o fornecedor 

do produto ou serviço subsidia o preço de determinado equipamento, ou 

parte dele, beneficiando nitidamente o consumidor. Por outro lado, o 

consumidor se comprometa em utilizar seus serviços por tempo 

determinada, pena de multa por rescisão contratual. Com base neste pacto 

bilateral, o notório que a multa está condicionada diretamente ao benefício 

proporcionado ao consumidor. Em outras palavras, se não há benefício, 

não há que se falar em multa. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 

DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de 

que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida 

em que o assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir 

um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes: AgRg 

no REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Terceira Turma, julgado em 14.8.2012, DJe de 20.8.2012; e, REsp 

1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 

10/12/2009.3. (...). (STJ AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 

05/02/2013) Ademais, diante do princípio da exceção de contrato não 

cumprido (art. 476 do Código Civil), se o equipamento subsidiado, ou o 

serviço a ser prestado, apresentar vício que neutralize o benefício 

prometido ao consumidor, este fica também desonerado da multa 

rescisória. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURADO 

– DECADÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA – 

MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE FIDELIDADE – AFASTADA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta informação prévia da 

acerca da ausência de suporte técnico suficiente para atender o 

consumidor e possibilitar o uso do serviço contratado com a operadora 

configura defeito na prestação do serviço e é causa suficiente para a 

rescisão do contrato. A multa por rescisão contratual decorrente de 

cláusula de fidelidade, por si só, não é abusiva. Porém, não há que se 

falar em cobrança de multa quando a rescisão foi causada por ato ilícito 

praticado pela empresa operadora de serviços de telefonia. Deve ser 

mantido o quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral quando 

fixado segundo as limitações das balizas impostas pelo princípio da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT Ap, 62338/2011, DES.PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/05/2012, 

Data da publicação no DJE 25/05/2012) Em exame ao caso concreto, 

nota-se que não há prova de que a cláusula de fidelidade foi pactuada. 

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao 

fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não há 

prazo de fidelização e, consequentemente, é indevida a cobrança da 

referida multa. DANO MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 
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personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25159246, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$123,43), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Conforme preconiza o artigo 876 

do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a 

obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição 

deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento indevido. Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a 

prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à 

existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da 

parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, nota-se que a parte 

reclamante não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve 

pagamento além do devido. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: c) declarar a inexistência do débito de R$123,43 (cento e vinte e três 

reais e quarenta e três centavos). d) determinar que a parte reclamada no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais); e) condenar a 

parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(06/11/2019, ID 26015631) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 
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disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005468-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIRNEY SANTOS KLIMASCHEWSK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005468-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

JOELCIRNEY SANTOS KLIMASCHEWSK REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JOELCIRNEY SANTOS KLIMASCHEWSK ajuizou reclamação com pedido 

de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, 

alegou que é proprietária do imóvel residencial localizado na Rua Doutor 

Manoel de Abreu, nº 10, Bairro Lixeira, nesta Comarca, o qual estava 

locado para terceiro, que deixou de adimplir algumas faturas de energia 

elétrica. Sustentou que findo o contrato de locação, solicitou a alteração 

da titularidade da unidade consumidora, sendo seu pedido negado pela 

promovida, em razão de débitos existentes. A título de tutela provisória de 

urgência, requereu a imediata transferência da titularidade da UC para os 

seus dados. A antecipação de tutela foi concedida, ID 23107424. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

25263880 e arguiu preliminarmente a ausência do interesse de agir com a 

perda do objeto no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada ID 24971290. É a síntese do 

necessário. Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte promovida. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 24971290), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Transferência de 

titularidade em caso de inadimplência do antigo usuário. O fornecimento de 

energia elétrica decorre de uma relação contratual, gerando obrigação 

pessoal e não real. Assim, a concessionária de energia elétrica não pode 

condicionar a transferência de titularidade de unidades consumidoras ao 

pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário da UC 

instalada em determinado imóvel. Nesse sentido é o art. 128, I, § 1º, I e II, 

da Res. Normativa 414/2000 da ANEEL: Art. 128. § 1º A distribuidora não 

pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao 

pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito 

pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, 

cumulativamente, as seguintes situações: I – a distribuidora comprovar a 

aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas 

de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, 

por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 

industrial ou profissional; e II – continuidade na exploração da mesma 

atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome 

individual, independentemente da classificação da unidade consumidora. 

Destaca-se que, nos termos da resolução normativa, apenas na hipótese 

de sucessão empresarial a transferência pode ser condicionada. A 

recusa de transferência de titularidade de pessoas físicas, portanto, é 

indevida, eis que não se trata aqui de obrigação propter rem. Neste 

sentido a jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado 

nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é 

de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza 

propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 

19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já 

entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa 

de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do 

contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes. (STJ AgInt 

no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018) Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova 

de que a promovente tenha solicitado junto a concessionária de serviços 

promovida a mudança da titularidade da Unidade Consumidora. Embora se 

deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus 

direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório 

continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é 

hipossuficiente para a elucidação do quando ocorreu a transferência de 

fato da unidade consumidora, já que poderia ter apresentado o número de 

protocolo da solicitação dos serviços. Desse modo, pela insuficiência de 

provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que a dívida reivindicada pertence a parte reclamante por 

se tratar de período em que já estava na posse da Unidade Consumidora. 

Portanto, não vislumbro conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b) a devolução do 

valor da caução de ID 23537614 em favor da parte Reclamante; Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/9. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ------------------------------

------------------------------------------ Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004924-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT8250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004924-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que é proprietário de imóvel rural, e no período de 

abril/2016 a outubro/2017 as faturas foram emitidas cobrando tarifa de 

zona urbana e que em razão da cobrança indevida, teve o fornecimento 

de energia elétrica suspenso em sua unidade consumidora. Ao final, 

postulou a declaração de inexigibilidade de todas as faturas em aberto e 

indenização por danos morais e materiais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 25101897 e arguiu a preliminar 

de coisa julgada e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou que houve regular suspensão dos serviços e 

inexistência de dano moral e material. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 24782879 e impugnação à contestação apresentada no ID 

25384289. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, inadimplência do reclamante, o dano material e moral. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. COISA JULGADA. A 

litispendência e a coisa julgada, como elemento assecuratório da 

segurança jurídica, configuram-se quando se reproduzem ações 

idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na 

litispendência as ações tramitarem concomitantemente e na coisa julgada 

uma delas já foi decidida por sentença de mérito que não caiba mais 

recurso. Estes são os ensinamentos do artigo 337, §§ 1º à 3º, do CPC: § 

1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

Analisando os elementos das ações, nota-se que há ações parcialmente 

idênticas, pois coincidem as partes, a causa de pedir, a alteração da UC 

6/437634-9 para a incidência de tarifa rural e pedido quanto à 

inexigibilidade das faturas de abril/maio/junho de 2016, destes autos, com 

os autos paradigmas (8052958-79.2016.811.0001), cujo trânsito em 

julgado foi certificado em 09/04/2018, cf. 97 daqueles autos. Todavia, 

quanto a cobrança indevida das faturas referentes aos meses de 

julho/2016 a julho/2019, houve pedido de declaração de inexigibilidade 

formulado apenas nesta ação. Desse modo, quanto as faturas referentes 

aos meses de abril/maio/junho de 2016, o feito deve ser extinto sem 

resolução de mérito em razão da coisa julgada, no entanto, em relação as 

ademais faturas, o pleito deve ser julgado no mérito. SUSPENSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. As concessionárias de energia elétrica estão 

autorizadas a suspenderem seus serviços em caso de inadimplência. 

Neste sentido é o preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 

414/2010 da ANEEL: § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do 

serviço, observado o disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em 

situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de 

segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco 

iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema 

elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou de força maior; ou II – após prévia 

notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, 

considerado o interesse da coletividade. Em análise do caso concreto, 

nota-se que as partes divergem quanto a cobrança das faturas referentes 

aos meses de julho/2016 a julho/2019, visto que a parte reclamante alega 

que são inexigíveis, ao passo que a parte contrária sustenta o seu 

inadimplemento. Cabe esclarecer que as faturas referentes aos meses de 

julho/2016 a outubro/2017 realmente são indevidas pois foram emitidas 

com tarifas de zona urbana, o que foi admitido pela própria requerida na 

contestação, id.25101867, ao afirmar que a alteração foi realizada apenas 

em novembro/2017. Todavia, ao analisar as faturas juntadas pelo próprio 

reclamante, referente a novembro/2017 a julho/2019 não há que se falar 

em irregularidade pois foram aplicadas tarifas de zona rural, o autor não 

traz aos autos nada que o desabone de quitá-las. Neste contexto, a prova 

do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o 

pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de 

quitação (artigo 319 do Código Civil). Com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova da 

quitação. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das 

provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o 

ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o 

consumidor não é hipossuficiente para comprovar a quitação, mas ao 

contrário, cabe a ele a prova do pagamento. Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que há inadimplência. Portanto, a 

cobrança é legitima referente novembro/2017 a julho/2019 e não enseja 

conduta ilícita. No que tange as faturas de julho/2016 a outubro/2017 

mesmo sendo indevidas não há nos autos provas de que causaram danos 

ao autor, já que não motivaram a interrupção dos serviços de energia e 

nem foram pagas pelo reclamante. Assim, não havendo ato ilícito referente 

a novembro/2017 a julho/2019 e não havendo dano sobre as faturas de 

julho/2016 a outubro/2017, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Posto isso, proponho acolher a preliminar arguida apenas 

sobre as faturas de abril/maio/junho de 2016 e, julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) declarar a inexigibilidade somente das faturas de julho/2016 

a outubro/2017; b) declarar a improcedência dos pedidos relativos as 

faturas de novembro/2017 a julho/2019; c) revogar a decisão que deferiu 

a tutela provisória de urgência no ID 23021714, cessando integralmente 

todos os seus efeitos; d) declarar a improcedência do dano moral e 

material; Diante da parcial procedência do pleito de declaração de 

inexistência do débito, o valor da caução (ID 23071314) deverá ser 

devolvido a parte reclamante. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006950-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOMINGOS NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006950-61.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ELIAS 

DOMINGOS NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ELIAS DOMINGOS NETO 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 
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indenizatório por danos morais em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é 

usuária do serviço prestado pela parte promovida, e que foi indevidamente 

cobrada por um débito emitido a título de recuperação de consumo, no 

valor total de R$19.811,79. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte promovida se abstenha de negativar seus dados, e 

de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, em razão do não pagamento do mencionado débito. A 

antecipação de tutela foi concedida, ID 23758914. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação no ID 255538247 e 

preliminarmente arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26150965 e impugnação no ID 25731181. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar irregularidade do aparelho medido de energia 

elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo técnico extrajudicial. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de 

conciliação (ID 26150965), as partes posicionaram-se no sentido de que, 

em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação 

(parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). 

Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve pedido 

específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 
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inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (agosto/2019) visa recuperar o consumo no valor de 

R$18.186,39 (ID 23739158). Contudo, a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, 

pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão 

oficial competente, pois o documento juntado no ID 25553835 foi elaborado 

unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao 

fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto 

que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a 

controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela 

parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameça da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 
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Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 

23758914, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório; c) determinar que a empresa 

reclamada, proceda, no prazo de 30 dias, a anulação das faturas de 

aplicação de multa e de recuperação de consumo com vencimento em 

junho/2019 e agosto/2019 da UC. 6/1000840-7, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); d) Diante da procedência do pleito de 

declaração de inexistência do débito, o valor da caução (ID 23785772) 

deverá ser devolvido a parte reclamante; e) condenar a parte reclamada 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (17/09/2019, ID 

23993600) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Intimem-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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JOAQUIM MARQUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013317-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAQUIM 

MARQUES DE FREITAS, MARIA HELENA RODRIGUES MARQUES 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia JOAQUIM 

MARQUES DE FREITAS e MARIA HELENA RODRIGUES MARQUES 

ajuizaram reclamação com indenizatório por danos materiais e morais em 

desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS S/A. Em síntese alegaram que em 

18/10/2019 adquiriram passagens aéreas através do programa de pontos 

da parte reclamada e, no dia seguinte (19/10/2019), solicitou a alteração 

das datas de embarque, contudo, não teve seu pleito atendido. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata remarcação das 

passagens aéreas compradas da parte promovida. Ao final postulou 

devolução de valores e indenização por danos morais. A antecipação de 

tutela foi parcialmente concedida, ID 25331330. Devidamente citadas, as 

partes promovidas apresentaram contestação na ID 27168286 e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26790924 e impugnação no ID 27438861. É a síntese do 

necessário. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 26790924), a parte reclamante 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação. Porém, analisando tais peças, 

observa-se que não houve pedido específico, autorizando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, 

com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. 

Desistência da compra da passagem aérea. O artigo 11 da Resolução 

400/2016 da ANAC estabelece que o prazo de desistência na aquisição 

de passagens aéreas é de 24 horas, desde que realizadas com 

antecedência de igual ou superior a 7 dias da data do embarque. Todavia, 

o artigo 49 do CPC, preconiza que nas contratações realizadas fora do 

estabelecimento comercial, como nas compras telemarking ou pela 

internet, o consumidor tem o direito de desistir do contrato celebrado, no 

prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do 

produto ou serviço. Nestes casos, independentemente do motivo do 

arrependimento, os valores eventualmente pagos serão devolvidos 

imediatamente. Diante do aparente conflito das normas supra citadas, 

surge a dúvida se o prazo para desistência da compra de passagens 

aéreas é 7 dias, conforme o CDC, ou 24 horas, conforme a resolução da 

ANAC. Para a solução da referida antinomia, deve ser aplicado os critérios 

exegéticos, na seguinte ordem: hierárquico, cronológico ou da 

especialidade (artigo 2 da LINDB). O primeiro critério, hierárquico, é o mais 

relevante, pois não há o que se falar em norma jurídica inferior contrária à 

superior. Desta forma, utilizando-se do critério hierárquico, aplica-se ao 

caso concreto o CDC, entendendo que o prazo para desistência da 

compra de passagens aéreas é 7 dias. Neste sentido. APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM 

DOBRO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. 

REEMBOLSO PARCIAL. 1. Não há dúvidas de que a ré descumpriu o 

disposto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor é 

claro: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias 

a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 

serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 

serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 

telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o 
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direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 

pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de 

imediato, monetariamente atualizados. Não tendo sido efetuada a 

devolução na forma prevista em lei, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da empresa aérea. Destarte, é dever da ré restituir, de modo 

integral, o valor da passagem adquirida e cujo cancelamento foi postulado 

três dias depois da compra, o que implica a importância de R$ 199,80 

(descontado o valor de R$ 49,28 já devolvido pela parte ré), com correção 

monetária a partir do pedido de cancelamento, em 14.11.2015, incidindo 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em 31.3.2016. 

Entretanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não se flagra 

a má-fé da empresa demandada. 2. DANOS MORAIS. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, não há o menor suporte ao pedido, não se 

observando situação que justifique a presença do dano extrapatrimonial 

indenizável. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Considerando a regra do §11 

do artigo 85, do Código de Processo Civil, -e de ser majorada a verba 

honorária do advogado da apelada para R$900,00 (novecentos reais). 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075009464, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto 

Vieira Rebout, Julgado em 07/11/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que a passagem foi comprada em 

18/10/2019 (ID 25321113) e a tentativa de cancelamento em 19/10/2019 

(ID 253321124 e 25321122), ou seja, antes do prazo de 7 dias. Portanto, a 

recusa do reembolso integral do valor pago caracteriza conduta ilícita. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência da aquisição de passagens aéreas 

sem usufruir pelo cancelamento dos voos, no valor de R$480,00 e 98.000 

pontos no programa de fidelização Tudo Azul. Postulam ainda 33.000 para 

ressarcir o senhor Sebastião que cedeu os referidos pontos extras 

necessários para o resgate do trecho em nova data. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, (ID 25652442 e 

25652443), nota-se que os valores pleiteados e os 98.000 já foram 

ressarcidos aos promoventes, de forma que fazem jus somente aos 

33.000 pontos extras, que deverão ser ressarcidos na conta Tudo Azul 

de número 2530080953, cujo titular é Sebastião de Arruda Almeida. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de inúmeras ligações 

para call center e ainda com idas na loja física é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que 

se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 
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estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00 para 

cada parte. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para; b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

no ID 25331330, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório; c) determinar que a parte 

reclamada credite 33.000 pontos na conta Tudo Azul de número 

2530080953, cujo titular é Sebastião de Arruda Almeida, devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ); d) condenar a parte promovida pagar 

para cada parte promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (31/10/2019, ID 

25619162) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Intimem-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010516-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010516-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO 

CESAR SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia MAURO CESAR SILVA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório por danos morais em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese 

alegou que a parte promovida efetuou o desligamento de sua unidade 

consumidora nº 6/343613-6, com a retirada do relógio, sob a alegação de 

inadimplemento da fatura de outubro/2018, no valor de R$385,88, vencida 

em 23/10/2018, a qual não foi paga, mas foi impugnada no PROCON. 

Alegou ainda que, por inércia da parte promovida, as faturas dos meses 

de dezembro de 2018, fevereiro, março, maio, junho, julho, agosto e 

setembro de 2019 não foram geradas e, consequentemente, não foram 

pagas. A título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento do fornecimento de energia na unidade consumidora nº 

6/343613-6. A antecipação de tutela foi concedida, ID 24593522. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

26420700 e sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. 

Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata de audiência de 

conciliação acostada no ID 26111218 e impugnação no ID 26678382. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que na audiência de conciliação (ID 26111218), a parte reclamada 

informou que, em relação a produzir prova oral, se manifestará na 

contestação e a parte reclamada já requereu a designação da audiência 

de instrução e julgamento. Embora a parte reclamante tenha requerido a 

produção de prova oral, o ônus probatório quanto a conduta ilícita é da 

parte reclamada. Porém, analisando a contestação, observa-se que não 

houve pedido específico, implicando no julgamento antecipado da lide, com 

a aplicação dos ônus específicos. Suspensão de energia elétrica. As 

concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem 

seus serviços em caso de inadimplência. Neste sentido é o preconiza 

artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 3o Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o disposto no 

Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, assim 

caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de 

unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, 

bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso fortuito ou 

de força maior; ou II – após prévia notificação, por razões de ordem 

técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, ou pelo 

inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da coletividade. 

Em análise do caso concreto, nota-se que as partes divergem quanto à 

quitação da fatura referente ao mês de outubro/2018, vencida em 

23/10/2018 (ID 24570157), visto que a parte reclamante alega ter 

contestado a cobrança junto ao PROCON, ao passo que a parte contrária 

sustenta que a suspensão se deu em razão de o consumidor ter religado 

a energia à sua revelia. Neste contexto, a prova do pagamento cabe ao 

devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se 

recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). 

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos subsídios juntado no ID 26420701, constata-se que este é 

insuficiente como prova de que o consumidor religou a energia à revelia da 

parte promovida. Por outro lado, o requerente comprova ter contestado a 

fatura com vencimento em outubro/2018, assim como restou evidenciado 

nos autos que as faturas dos meses de dezembro de 2018, fevereiro, 

março, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2019 não foram emitidas 

pela concessionária. Portanto, considerando que as provas juntadas nos 

autos são insuficientes como prova de que o medidor foi religado à revelia 

da concessionária, e a fatura que motivou a suspensão dos serviços foi 

contestada junto ao PROCON, conclui-se houve conduta ilícita por parte da 

reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 
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abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão, 

no fornecimento de energia elétrica é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$3.858,80 (ID 

24570147 – folhas 07 item h). Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 

24593522, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do princípio do contraditório; c) condenar a parte reclamada, 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.858,80 (três mil oitocentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (08/10/2019, ID 24732067) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); 

Intimem-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 
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firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1042804-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO JOSE DE CAMPOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1042804-93.2019.8.11.0041 INTERESSADO: LUCIO 

JOSE DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LUCIO JOSE DE 

CAMPOS ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é usuária dos serviços prestados 

pela parte reclamada, e que foi indevidamente cobrada por débito emitido a 

título de recuperação de consumo, o valor total de R$1.207,19. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha 

de negativar seus dados em razão da mencionada cobrança. Ao final 

postula a inexistência do débito e indenização por danos morais. A 

antecipação de tutela não foi concedida, ID 25394011. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no ID 27555935 e 

preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 27222297 e impugnação no ID 2778863. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Incompetência 

em razão da matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para apurar irregularidade do aparelho medido de energia 

elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo técnico extrajudicial. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de 

conciliação (ID 26150965), as partes posicionaram-se no sentido de que, 

em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação 

(parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). 

Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve pedido 

específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita 

de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a 

sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 

CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 
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- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE 

CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem 

recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu 

acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 3. O acórdão 

embargado consignou que a fraude foi cabalmente comprovada nos 

autos, de modo que recai sobre o consumidor a responsabilidade pela 

guarda dos equipamentos de medição e, também, a obrigação pelo 

pagamento do consumo que, em razão de fraude ou irregularidade no 

medidor, deixou de ser registrado. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem, que assentou estar comprovada fraude nos medidores de energia 

elétrica e ausência de dano moral, demanda revolvimento de matéria 

fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na 

Súmula 7/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com advertência de 

multa. (STJ EDcl no REsp 1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise 

dos autos, observa-se que a fatura impugnada (novembro/2019) visa 

recuperar o consumo no valor de R$1.207,90 (ID 24362780 – folhas 

32/33). Contudo, a concessionária reclamada não produziu provas que 

comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou 

laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, 

pois o documento juntado no ID 27555938 foi elaborado unilateralmente 

pela própria concessionária, e, além disso, incompreensível e sem 

evidências de irregularidade, já que se trata de simples fotos sem qualquer 

conteúdo explicativo. Com base nestes apontamentos, constata-se que 

efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que 

já induz a irregularidade na cobrança. Vale lembrar que, no presente caso, 

o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve 

ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos 

(art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições 

técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo 

cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras 

de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Todavia, 

quando os fatos ofendem o direito a personalidade com superficialidade, 

equivalente as frustrações corriqueiras, não há dano moral indenizável, 

visto que caracteriza mero aborrecimento. Em exame do caso concreto, 

pode-se afirmar que a simples cobrança, sem a existência de restritivo de 

crédito, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a 

personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a 

imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados. Neste 

sentido: COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - 

DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira, a 

simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do 

autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de 

indenização por danos morais. Como pressupostos para a repetição do 

indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que 

houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que 

o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não 

restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade 

prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. 

Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 

2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, 

observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 

causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do 
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serviço. (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 

13/09/2019) Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida 

a indenização por danos morais. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 30 

dias, a anulação das faturas de aplicação de multa e de recuperação de 

consumo com vencimento em novembro/2019 da UC. 6/26666873-1, 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) indeferir os danos 

morais. Intimem-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012395-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE CARVALHO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012395-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOILSON DE 

CARVALHO PROENCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). JOILSSON DE CARVALHO PROENÇA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada emitiu faturas de maio/2019 a outubro/2019 com o dobro 

de sua média mensal de consumo. Ao final, postulou a indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 26891471 e arguiu a preliminar de incompetência do 

juízo e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26548190, na impugnação à contestação ID 

27012790 a parte autora pede a procedência dos pedidos para retificação 

das faturas com vencimento até 11/2019. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. INCOMPETÊNCIA EM 

RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial foi desvendada por histórico de consumo (ID 26891476; 

26891478;26891479), juntado pela parte reclamada. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. CONTESTAÇÃO DE FATURA. 

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 
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prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Em análise dos autos, observa-se que 

das faturas impugnadas com base no histórico de faturas apresentado 

nos autos (ID 26891476; 26891478;26891479), juntado pela parte 

reclamada, constata-se que as faturas com vencimento em 10/2019 e 

11/2019 registraram consumo acima da média registrada. Com isso, 

torna-se presumível a irregularidade na aferição. Quanto as demais 

faturas, não vislumbro que essas possuam valor excessivo, pois pelo 

detalhamento de consumo e pagamento, nota-se que há faturas de valor 

aproximado pagas pelo autor e não contestadas o que presume consumo 

regular. Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há 

cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com 

certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado foi 

elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar a preliminar; b) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: c) 

condenar a parte reclamada a retificar as faturas com vencimento em 

10/2019 e 11/2019 para a média de consumo do autor; d) a improcedência 

dos pedidos relativos as faturas de 05/2019 a 09/2019; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005699-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005699-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LORRAYNE 

CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LORRAYNE 

CRISTHINE SANTANA BARROS LOPES ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. Em síntese alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

25003632 e e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final, requer Ao final, requer a improcedência dos pedidos. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26712515 e impugnação 

no ID 2671642. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26712515), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente aos restritivos de crédito em seu 

nome, incluídos pela parte reclamada nos valores que totalizam 

R$2.993,85 (ID 231176378). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa reclamada não apresentou 

nos autos nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu 

favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, 

construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores 

de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a 

culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 

3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como 

nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 173 de 371



essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 23176378, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$2.933,85), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar as preliminares 

arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: c) declarar a inexistência dos débitos de R$586,77 

(quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao 

contrato 143546627; R$586,77 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta 

e sete centavos), referente ao contrato 143215539; R$586,77 (quinhentos 

e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato 

141401200; R$586,77 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete 

centavos), referente ao contrato 132734217; R$586,77 (quinhentos e 

oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato 

131341683; d) determinar que a parte promovida no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007599-26.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA AGUIAR DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007599-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANA 

CRISTINA AGUIAR DE MORAES REQUERIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES 

DE INTERNET LTDA. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia FABIANA CRISTINA AGUIAR DE 

MORAES ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos materiais 

e morais em desfavor de IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. 

Em síntese alegou que em 19/7/2019 adquiriu esmaltes do site promovido, 

ao valor de R$159,03, com pagamento através do cartão de crédito de seu 

esposo. Sustentou que embora a cobrança tenha sido realizada, a compra 

foi cancelada pela parte promovida e o valor não foi restituído. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu o imediato estorno do valor da 

compra cancelada. Ao final postulou devolução de valores e indenização 

por danos materiais e morais. A antecipação de tutela não foi parcialmente 

concedida, ID 23911313. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26418798 e preliminarmente arguiu a 

ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26444186 e impugnação no ID 26688985. Ilegitimidade 

passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa 

de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta 

relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação contratual, compras online de 

mercadorias) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as 

partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante 

consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte 

reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito 

da demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26444186), a parte reclamante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação. Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Falha na prestação de 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de 

serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, 

como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E 

COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO 

DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da 

adimplência da autora demonstra falha na prestação do serviço, 

configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação 

dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do 

consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do 

problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, 

repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que 

ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço 

devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da 

indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando 

as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento 

jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. 

(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de 

Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de compra online de mercadorias (esmaltes) foi prestado de 

forma ineficiente pela parte reclamada, pois o valor foi cobrado na fatura 

do seu cartão de crédito, contudo a compra foi cancelada e os produtos 

não foram entregues. Analisando o conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia (ID 23900630), que 

sua compra foi cancelada, mesmo após os valores serem incluídos em 

sua fatura de cartão de crédito. Ainda em exame dos autos, mormente as 

alegações da própria promovida, nota-se que houve a falha na prestação 

de serviços com o cancelamento da compra realizada pela promovente, ID 

26418798. Portanto, havendo evidências de que o serviço prestado pela 

parte reclamada ocorreu de forma ineficiente, há conduta ilícita. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida 
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sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

promovida contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade os serviços prestados por seus parceiros empresariais, 

em virtude de sua culpa in ilegendo e in vigilando. Neste sentido: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE 

TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de 

ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de 

cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo 

constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de 

fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados 

ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da 

responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. Neste sentido: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, o 

simples fato da parte promovida alegar que a conduta ilícita tenha sido 

praticada pela site de vendas online parceiro, não há como eximir sua 

responsabilidade. Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

promovida, permanecendo inalterada a plena responsabilidade pela 

conduta ilícita detectada. Dano material O dano material constitui prejuízo 

ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do 

dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou 

eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 

402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em 

danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o 

que razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que 

a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência da compra dos esmaltes no valor de 

R$159,03. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no 

valor de R$159,03 (ID 23900628), fazendo a parte reclamante jus à 

indenização pelos danos materiais. Ressalto ainda que, muito embora a 

parte reclamada tenha afirmado que os valores já foram estornados, não 

se desincumbiu de tal ônus, a teor do que preceitua o artigo 373, II do CPC. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017). Em exame do caso concreto, com base no documento 

juntado no ID 23900628, pode-se afirmar que o pagamento de conta 

cobrada indevidamente, no valor de R$159,03, sem o correspondente 

reembolso é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque 

este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade financeira é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 
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RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho; a) julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; b) 

condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

159,03 (cento e cinquenta e nove reais e três centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (19/07/2019, ID 23900628), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; c) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (22/11/2019, ID 25969422 por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Intimem-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006303-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). BRUNO FERNANDES DA SILVA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada passou a realizar reajustes anuais 

no percentual de 13,69%, bem como reajuste por mudança de faixa etária, 

em 28,43%, no seu plano de saúde o que ocasionou um prejuízo 

financeiro ao reclamante. Ao final, postulou a repetição de indébito das 

parcelas pagas e indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação no ID 25406953, contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que a inexistência 

de ato ilícito uma vez que o valor questionado não é referente ao plano do 

requerente e sim da esposa do requerente, que também é descontado na 

conta do requerente. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

25120759 e impugnação à contestação apresentada no ID 25545040. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

REAJUSTE ANUAL DO PLANO DE SAÚDE. A controvérsia dos presentes 

autos se restringe a legalidade ou não no percentual de reajuste do Plano 

de Saúde. Antes que se adentre a análise específica do contrato em 

discussão, importante que se destaque que o reajuste depende de 

algumas situações fáticas. Inicialmente, para a correta aplicação do índice 

de reajuste anual, é necessário distinguir se o contrato foi celebrado antes 

ou depois da vigência da Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e 

seguros de saúde, pois em observância do Princípio tempus regit actum 

(artigo 6º, § 1º, da LICC), aplica-se ao caso concreto a lei vigente a época 

da celebração do contrato. Especificamente sobre o assunto, o STF já se 

manifestou: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ORDINÁRIA 9656/98. PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE. MEDIDA PROVISÓRIA 1730/98. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADES 

FORMAIS E OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO 

DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. (...) 5. Violação ao 

direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Pedido de inconstitucionalidade 

do artigo 35, caput e parágrafos 1o e 2o, da Medida Provisória 1730-7/98. 

Ação não conhecida tendo em vista as substanciais alterações neles 

reclamada pela medida provisória superveniente. 6. Artigo 35-G, caput, 

incisos I a IV, parágrafos 1o, incisos I a V, e 2o, com a nova versão dada 

pela Medida Provisória 1908-18/99. Incidência da norma sobre cláusulas 

contratuais preexistentes, firmadas sob a égide do regime legal anterior. 

Ofensa aos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Ação 

conhecida, para suspender-lhes a eficácia até decisão final da ação. (...) 

(STF ADI 1931 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, 

julgado em 21/08/2003, DJ 28-05-2004 PP-00003 EMENT VOL-02153-02 

PP-00266) Além da data da celebração do contrato, são distintas também 

as regras de reajuste aplicadas aos contratos celebrados pelo regime 

individual (ou familiar), coletivo empresarial ou coletivo por adesão (art. 16, 

VII, da Lei 9656/98). Este tratamento diferenciado se justifica em razão da 

maior vulnerabilidade dos contratantes individuais, pois, em relação aos 

contratos coletivos, presume-se que estes foram criteriosamente 

analisados pelos advogados do grupo contratante. Nesse sentido, há 

manifestação do c. STJ: RECURSO ESPECIAL – CONTRATO DE 

SEGURO-SAÚDE DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES 

– PLANO EMPRESARIAL – CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMPREGADOR 

E A SEGURADORA – NÃO-APLICAÇÃO DO CDC - CÓDIGO DE DEFESA DO 
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CONSUMIDOR - E DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA RELAÇÃO ENTRE AS 

EMPRESAS CONTRATANTES – CONTRATO ONEROSO – REAJUSTE – 

POSSIBILIDADE – ARTIGOS 478 e 479 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. (...) II - A figura do hipossuficiente, que o Código de 

Defesa do Consumidor procura proteger, não cabe para esse tipo de 

relação comercial firmado entre empresas, mesmo que uma delas seja 

maior do que a outra e é de se supor que o contrato tenha sido analisado 

pelos advogados de ambas as partes.(...) V - A legislação em vigor 

permite a revisão ou o reajuste de contrato que causa prejuízo estrutural 

(artigos 478 e 479 do Código Civil – condições excessivamente onerosas). 

Não prospera o pleito de anulação da cláusula de reajuste, pois não se 

configura abusividade o reequilíbrio contratual. VI – Recurso especial 

improvido. (STJ REsp 1102848/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ 

Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/08/2010, DJe 25/10/2010) A ANS define anualmente o índice autorizado 

para reajuste dos planos médico-hospitalares com ou sem cobertura 

odontológica contratados posteriormente à Lei nº 9656/98. Mesmo após 

essa definição, as operadoras só podem aplicar esse reajuste após 

avaliação e autorização expressa da Agência. Desde maio de 2005 a ANS 

não autoriza reajustes por variação de custo para os planos 

exclusivamente odontológicos devendo ser aplicado o índice de preços 

previsto em contrato ou firmado através de Termo Aditivo. “AÇÃO CIVIL 

COLETIVA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL PLICADO. CONFORME 

ESTABELECIDO NO ART. 3º DA RESOLUÇÃO ANS Nº 99, DE 27/05/05, O 

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO NÃO ESTÁ SUJEITO ÀS 

REGRAS CONTRATUAIS EXPRESSAS E CLARAS PREVENDO A 

VINCULAÇÃO DOS REAJUSTES AO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO REAJUSTE APLICADO, ATRAVÉS 

DE CÁLCULOS AUTUARIAIS, NA FORMA PREVISTA CONTRATUALMENTE. 

O ÍNDICE DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES NÃO ESTÁ SUJEITO ÀS 

REGRAS DITADAS PELA ANS – APLICÁVEIS AOS CONTRATOS 

INDIVIDUAIS – E SIM ÀS PREVISÕES CONTRATUAIS, NÃO REVESTIDAS, 

NA HIPÓTESE, DE QUALQUER ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO” (TJRJ/2ª C. Cível – Apelação Cível 2006.001.64350 – Rel. Des. 

Helena Candida Lisboa Gaede – unânime – 19.09.2007, grifos nossos). 

(...). PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – PRETENSÃO AO 

RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E À 

APLICAÇÃO DE REAJUSTE ESTIPULADO PELA ANS AOS CONTRATOS 

INDIVIDUAIS – EXISTÊNCIA DE MAIOR PODER DE NEGOCIAÇÃO JUNTO ÀS 

OPERADORAS NOS PLANOS COLETIVOS – POSSIBILIDADE DE 

OBTENÇÃO DE PERCENTUAIS MENORES DE REAJUSTE – HIPÓTESE DE 

NEGOCIAÇÃO ENTRE REPRESENTANTES DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS 

– CONTRATOS COLETIVOS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS ÍNDICES 

APROVADOS PELA ANS, POIS OBEDECE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

DE SUAS RESPECTIVAS CARTEIRAS – (...) MANUTENÇÃO DO REAJUSTE 

PRATICADO PELA REQUERIDA” (TJSP/1ª C. Direito Privado – Apelação 

Cível 440.349.4/6 – Rel. Luiz Antonio de Godoy – unânime – DJ 

30.10.2007, grifos nossos). Quanto ao efetivo índice de reajuste aplicável 

aos planos de saúde celebrados por meio de contratos coletivos, estes 

não estão adstritos aos limites de reajuste anualmente divulgados pela 

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), desde que existam outros 

critérios justos para o seu reajuste (art. 16, XI, Lei 9656/99) e que não se 

trate de condição exclusivamente potestativa (art. 122 do Código Civil). A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PLANO 

DE SAÚDE COLETIVO - AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE (ANS) QUANTO AOS ÍNDICES DE REAJUSTEANUAL 

DA MENSALIDADE - DEMANDA CONSIGNATÓRIA IMPROCEDENTE - 

LEGALIDADE DOS AUMENTOS ANUAIS (...) 1. Na modalidade de contratos 

de plano de saúde coletivo, a fixação dos índices de reajuste anual não 

sofre interferência da ANS - Agência Nacional de Saúde, devendo, por 

isso, ser julgada improcedente a demanda consignatória ajuizada com 

base na alegação de que os reajustes na mensalidade não obedeceram 

aos limites impostos pela respectiva agência. 2. Não sendo reconhecida a 

ilegalidade dos aumentos praticados pela Unimed, quanto a mensalidade 

do plano de saúde, não há que se falar em devolução de valores 

indevidamente pagos pela beneficiária do plano de saúde. (...) (TJMT 

28456/2011, DES.JOSÉ FERREIRA LEITE, Julgamento em 11/01/2012) 

Todavia, os reajustes contratuais devem ser justos e devidamente 

comprovados para que não sejam considerados abusivos. O índice de 

aumento dos custos médicos hospitalares, em especial das Tabelas de 

Honorários Médicos e o grau de sinistralidade são critérios legítimos, 

desde que devidamente comprovados e não haja evidência de 

abusividade. Ilustrativamente: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE EM GRUPO. PLANO 

EMPRESARIAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM RAZÃO DO AUMENTO 

DA SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1.- A 

jurisprudência da Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.102.848/SP, 

publicado no DJe de 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Relator p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYED, firmou o entendimento no 

sentido de que é permitida a revisão ou o reajuste de contrato de plano de 

saúde que causa prejuízo estrutural (artigos 478 e 479 do Código Civil - 

condições excessivamente onerosas), sendo devida a complementação 

das mensalidades depositadas em juízo. 2.- Agravo Regimental improvido. 

(STJ AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 269.274/GO, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 06/06/2013) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO DA 

MENSALIDADE COM BASE NA SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO FATO - RECURSO DESPROVIDO. O reajuste do valor 

da mensalidade do plano de saúde, com base na sinistralidade, deve vir 

acompanhada de planilhas demonstrativas do real aumento dos custos no 

período. (TJMT AI, 27516/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/12/2012, Data da publicação no 

DJE 14/12/2012) PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA. REAJUSTE 

DE MENSALIDADE. SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DOS PLANOS DE 

SAÚDE. REAJUSTES INDEVIDOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 

DEVOLUÇÃO DOS REAJUSTES INDEVIDAMENTE PAGOS. FORMA 

DOBRADA. NÃO CABIMENTO. 1. A autora é beneficiária de plano de 

saúde coletivo administrado pela ré. Desnecessidade de chamamento à 

lide do sindicato estipulante. Legitimidade da autora caracterizada. 2. A ré 

alegou que majorou as mensalidades com base no aumento da 

sinistralidade. Ausência de comprovação. A ré não juntou nenhuma 

planilha ou outro documento para comprovar suas alegações. 3. Conduta 

abusiva da ré. Sinistralidade que deve ser objetiva e adequadamente 

comprovada. Precedentes do Tribunal. Ilegalidade. 4. Lei nº 9.656/98. 

Código de Defesa do Consumidor. Incidência no caso dos autos. 5. 

Exclusão do reembolso na forma dobrada porquanto não se verificou na 

conduta da ré má-fé que ensejasse a aplicação do art. 42, § único, do 

CDC.Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 1281244620108260100 

SP 0128124-46.2010.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 27/11/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012) Neste contexto e analisando o teor do contrato 

juntado no ID 25406968, celebrado após a vigência da Lei 9656/99, 

nota-se que as condições pactuadas não são abusivas. Observa-se 

ainda que não houve ajustes no plano do reclamante, com base no 

contrato de adesão (ID 25406978) a esposa do reclamante a Senhora 

Carla Gisele e extrato de pagamento (ID 25406981), constata-se que os 

valores pagos a maior são referentes ao plano da esposa do requerente, 

que como o próprio requerente admite na sua impugnação (25545040) é 

pago por ele, torna presumível a regularidade no plano de saúde. Além do 

mais pelo histórico das faturas nota-se que há aumento nos valores 

devido a alteração de formas de pagamento pactuado entre o autor e a 

requerida. Com base nestes apontamentos, conclui-se que não há 

aumento no plano de saúde do reclamante, o que induz a regularidade na 

cobrança. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho julgar improcedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011307-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

VANILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011307-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELA 

MARTA FERREIRA DE ALMEIDA, VANILDES MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANGELA MARTA FERREIRA DE 

ALMEIDA e VANILDES MARIA DA SILVA ajuizaram reclamação com 

pedido indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A. Em síntese alegou 

que adquiriram pacotes turísticos para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

incluindo passagens aéreas para os dias 14 a 22/05/2019 e dividiu o 

pagamento em parcelas. Asseverou nas vésperas da data da voo soube 

que a companhia aérea contratada Avianca tinha cancelado os voos e a 

promovida somente os avisou que os contratos teriam sido rescindidos, 

ante a impossibilidades de os voos acontecerem. Informou que até o 

momento os valores pagos pelos pacotes não lhes foram ressarcidos. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata restituição dos 

valores pagos. Ao final postulou devolução de valores e indenização por 

danos morais. A antecipação de tutela não foi concedida, ID 24797084. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

26447531 e arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito, 

sustentou a existência de culpa de terceiro Avianca e ausência de dano 

moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26294877 e impugnação no ID 26862865. 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial, da parte promovida, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual, pacote de turismo e passagens aéreas) 

coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas 

para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que 

serão examinados de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

não havendo razão a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26294877), a parte reclamante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação. Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cancelamento de voo. As 

companhias de transporte aéreo de passageiro, em razão das 

peculiaridades decorrente da atividade econômica desenvolvida, que 

depende muito das condições climáticas para a sua operacionalização, 

possuem uma margem de tolerância de 4 (quatro) horas para a conclusão 

do serviço proposto após o prazo contratualmente previsto, conforme 

disposto nos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, in 

verbis: Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem. Art.231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em 

aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que 

seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. No mesmo sentido são as 

normas regulamentadoras previstas no artigo 21 Resolução 400/2016 da 

Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 21. O transportador deverá 

oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do 

serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do 

passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro 

horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de 

voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda 

de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive 

nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do 

transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste 

artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o 

transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo 

atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente 

contratado. Desta forma, quando há atraso na chegada do passageiro por 

período superior a 4 (quatro) horas, independentemente do motivo do 

atraso, se simples atraso de embargue, cancelamento de voo, ou 

preterição de embargue, há caracterização de serviço ineficiente. Neste 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. 

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. 

PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO 

PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro 

horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o 

direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos 

vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente 

da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a 

obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via 

inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no REsp 

1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) RECURSO INOMINADO. 

ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

atraso de voo de menos de quatro horas para a chegada ao destino final, 

por si só, não configura danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida 

cotidiana, sem consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 

2. Consumidor que não comprova que houve atraso por mais de quatro 

horas. Conforme se depreende da prova do alegado compromisso que 

teria na cidade de destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria 

atrasado em 03 (três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não 

constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte 

recorrente. O mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, 

Turma Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 
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serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que os promoventes contrataram os pacotes turísticos 

para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, os quais incluíam passagens aéreas. 

Todavia, os voos foram cancelados e não houve reacomodação do 

passageiro em outro voo, como reconhecido pela parte reclamada (ID 

26447531). Ressalta-se ainda que os valores destinado ao pagamento 

parcial dos pacotes não foram ressarcidos às partes promoventes até o 

presente momento. Portanto, diante da ausência de reacomodação das 

partes reclamantes dentro do prazo estabelecido, a conduta omissiva da 

parte reclamada configurou conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro, pois a parte promovida contribuiu para a 

concretização do dano, visto que é de sua responsabilidade os serviços 

prestados por seus parceiros empresariais, em virtude de sua culpa in 

ilegendo e in vigilando. Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA 

DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à 

Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de 

recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A 

empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de 

serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor 

por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do 

fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no 

serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ 

AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in ilegendo e in vigilando, 

com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo 

por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor 

como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil 

mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros 

empresariais. Neste sentido: CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. 

APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. 

SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. 

SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica 

que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no 

mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, 

isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela 

garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria 

da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, 

transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou 

indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do 

consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC 

fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que 

irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão 

contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme 

sua comodidade e/ou conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 

14/10/2011) Desta forma, o simples fato da parte promovida alegar que a 

conduta ilícita tenha sido praticada pela companhia aérea, não há como 

eximir sua responsabilidade. Portanto, por não haver excludente de culpa 

da parte promovida, permanecendo inalterada a plena responsabilidade 

pela conduta ilícita detectada. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do 

pagamento parcial dos pacotes de viagem sem usufruí-los pelo 

cancelamento dos voos, no valor de R$1.429,60 (R$511,48 da parte 

promovente Vanildes e R$918,12 da parte promovente Angela). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de 

R$2.875,64 (IDs 24763127, 24763130, 24763131, 24763132, 24763133, 

24763139), fazendo as partes reclamantes jus à indenização pelos danos 

materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
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julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 04, pode-se afirmar que o pagamento por passagens aéreas não 

usufruidas, no valor de R$1.429,60, sem o correspondente reembolso é 

suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira 

é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00 para 

cada parte. Dispositivo. Pelo exposto, proponho; a) rejeitar as preliminares; 

b) julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para; c) condenar a parte reclamada 

pagar a parte reclamante Vanildes Maria da Silva a quantia de R$ 511,48 

(quinhentos e onze reais e quarenta e oito centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (11/05/2019 ID 24763122), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; d) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante Angela 

Marta Ferreira de Almeida a quantia de R$ 918,12 (novecentos e dezoito 

reais e doze centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(11/05/2019 ID 24763122), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e) condenar 

a parte promovida pagar à cada parte promovente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (30/10/2019, ID 25611204 por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Intimem-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016371-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA LEITE CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016371-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILMARA 

LEITE CANDIDO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Processo em 

fase de Sentença. A parte reclamante compareceu na audiência, mas sem 

portar seu documento pessoal, impossibilitando a sua identificação. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28 do FONAJE. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 181 de 371



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015848-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AUZENI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015848-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA 

AUZENI SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ANTONIA AUZENI SILVA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ÁGUAS 

CUIABA S/A. Em síntese, alegou que a parte reclamada suspendeu o 

fornecimento de água em razão de fatura contestada administrativamente. 

Ao final, postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte reclamada apresentou contestação no ID 27726049 e arguiu a 

preliminar de incompetência do juízo e, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27605519 e impugnação à 

contestação apresentada ID 27850476. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. INCOMPETÊNCIA EM 

RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial foi desvendado por laudo técnico extrajudicial (ID 

27726058), juntado pela parte reclamada. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa 

e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. CONTESTAÇÃO DE FATURA. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Esta é a exegese extraída do artigo 111 Resolução 

5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá). No caso de inconformismo com a cobrança da água e esgoto, 

cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito 

funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição 

e/ou inspeção. Em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Naturalmente que as 

provas, a serem produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS 

INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA 

ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, observa-se 

que a fatura impugnada (agosto/2019) registrou consumo dobrado, 

conforme histórico de leituras (ID 27726056) gerando fatura exorbitante no 

valor R$ 740,62 (setecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos 

(ID 27726054). Com base nestes apontamentos, constata-se que 

efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que 

já induz a irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a 

concessionária reclamada não produziu provas que comprove a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 182 de 371



legitimidade da fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de 

aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o documento 

juntado foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além 

disso, incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata 

de simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova 

de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem 

melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. 

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. 

DANO MORAL. O dano moral pode decorrer da ofensa à honra, nas 

modalidades objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que a suspensão, por vários dias, no fornecimento de água, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral, em decorrência do dano ao 

conforto da vida moderna, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, já que se trata de um 

serviço essencial a vida moderna. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À 

ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE 

PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 

8. É inadmissível acatar a tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto 

de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano 

básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que 

possuem o mister de fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas 

delineadas no acórdão recorrido demonstram claramente o elevado 

potencial lesivo dos atos praticados pela concessionária recorrente, tendo 

em vista os cinco dias sem abastecimento de água na residência da parte 

recorrida, o que configura notória falha na prestação de serviço, 

ensejando, portando, a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ 

REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar a 

preliminar; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: c) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação (19/11/2019, ID 26719702) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011002-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY SOLANGE DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA ROCHA ANDRADE DEMORI LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011002-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GENY 

SOLANGE DA LUZ REQUERIDO: CLINICA ODONTOLOGICA ROCHA 

ANDRADE DEMORI LTDA. - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia GENY SOLANGE DA 

LUZ ajuizou reclamação com pedido de rescisão contratual c/c 

indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de CLINICA 

ODONTOLOGICA ROCHA ANDRADE DEMORI LTDA- DENTESIM. Em síntese 

alegou contratou os serviços da promovida para realizar tratamento 

odontológico consistentes em confecção de prótese móveis superiores 

em novembro de 2018, quando pagou R$1.405,00. Asseverou que o 

contrato foi descumprido, vez que o produto entregue não ficou a seu 
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contento e os profissionais da promovida negaram-lhe continuidade nos 

atendimentos para conclusão do tratamento. Ao final postulou indenização 

por danos materiais e morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26509433 e arguiu a inépcia da inicial e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26262509. É a síntese do 

necessário. Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte promovida. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26509433), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Falha na prestação 

de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de 

serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, 

como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E 

COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO 

DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da 

adimplência da autora demonstra falha na prestação do serviço, 

configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação 

dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do 

consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do 

problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, 

repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que 

ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço 

devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da 

indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando 

as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento 

jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. 

(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de 

Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de tratamento odontológico foi prestado de forma ineficiente 

pela parte reclamada, pois houve interrupção dos atendimentos, vejamos o 

trecho da inicial juntada no ID 24692407 – folhas 02: “(...)Passado os 

períodos festivos a parte requerente retoma contato com a instituição 

requerida e não consegue mais obter acordo, sendo ignorada pela 

protética que lhes afirmou, onde a empresa alega que não há mais 

condições de lhes prestar o serviço acordado e já pago pelo cartão de 

crédito da parte requerente. (Doc anexo)” Contudo, em análise do caso 

concreto, mormente quanto o diálogo entre as partes pelo aplicativo de 

celular whatsApp juntado pela própria promovente nos ID 246924415, 

24692417, 24692419, 24692419, 24692420, 24692421, 24692422, 

24692423 e 24692424, nota-se que ao contrário do alegado, a preposta 

da promovida prontificou-se a atendê-la em diversas datas e horários, 

após as festividades do fim do ano. Ressalto ainda que não há nos autos 

qualquer prova de que a parte promovida tenha afirmando não mais haver 

condições de continuar a prestar o serviço pactuado entre as partes. 

Embora o CDC tenha proporcionado ao consumidor a facilitação das 

provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso o 

ônus probatório continua com a parte promovente, visto que deveria ter 

trazido nos autos o mínimo de evidências possíveis de suas alegações. 

Diante do exposto, não há conduta ilícita praticada pela parte promovida. 

Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame 

dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar improcedentes os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ---

--------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009712-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WALTER 

RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). WALTER RODRIGUES DE SOUZA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada cobra indevidamente as tarifas de transmissão (TUST) e 

de distribuição (TUSD). Ao final, postulou a restituição de todos os valores 

cobrados e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 25679339 e arguiu as 

preliminares de ilegitimidade passiva e suspensão do processo por ser 

matéria afetada pelo STJ, em seguida, contestou os pedidos formulados 

na inicial e, em destaque, sustentou que há legalidade na cobrança da 

tarifa. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 25905095 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 25679339. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Quanto à legitimidade passiva das concessionárias de energia 

elétrica em causas em que se discutem aspectos da relação jurídica 

tributária, inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais já foram 

travadas sobre o assunto. Todavia, o assunto já se encontra sedimentado 

no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessários maiores 

delongas. Segundo entendimento extraído da jurisprudência do STJ, a 

concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de 

tributo instituído, não detém legitimidade passiva em relação às causas em 

que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária: 

AGRAVO Ilegitimidade REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO 

TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS 

AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessionária 

de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído 

- como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade 

passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da 

relação jurídico-tributária com o ente tributante. (...) 3. Agravo Regimental 

de LOJAS AMERICANAS S/A. a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

REsp 1100690/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017) Portanto, tendo em vista 

que a parte reclamante discute a incidência do ICMS sobre os valores 

cobrados pela transmissão e distribuição de energia elétrica, de TUST 

(Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD 
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(Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) e propôs 

ação em face da concessionária, esta é parte ilegítima e a preliminar deve 

ser acolhida Dispositivo. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva da reclamada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para julgar o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012856-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES NUNES DE AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012856-32.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ERNANDES 

NUNES DE AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ERNANDES 

NUNES DE AMORIM ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do BANCO BRADESCARD S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 26807206 e arguiu as preliminares de incompetência e ausência de 

condição da ação. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência 

de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26716161 

e impugnação à contestação apresentada no ID 26957073. É a síntese do 

necessário. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

26957073, fl. 02, § 1º), no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante no contrato de adesão 

juntado no ID 26807213 foi efetivamente assinada pela parte reclamante. 

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, 

trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Dispositivo. 

Posto isso, proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010855-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PMZ CENTRO NORTE S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010855-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS 

ROBERTO ROCHA DA COSTA REQUERIDO: PMZ CENTRO NORTE S.A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). CARLOS 

ROBERTO ROCHA DA COSTA ajuizou ação reclamação com pedido 

indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de PEMAZA 

CENTRO NORTE S/A. Em síntese, alegou que adquiriu bicos injetores 

completos para seu veículo em 19/07/2019 e que logo após a instalação 

do seu carro apresentou falhas. Asseverou que mandou para a 

assistência técnica do fabricante que constatou não existir defeito de 

fabricação e que estão aptos para a utilização. Ao final, postulou por 

indenização por danos materiais na ordem de R$4.305,60 e perdas de 

danos pelos gastos com a instalação além de danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26474123 arguiu 

preliminarmente a incompetência do juizado especial e no mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26237231 e impugnação no ID 26742129. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 
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Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte promovente, no caso, será necessária prova pericial 

técnica para apurar a causa do suposto defeito nos produtos adquiridos 

(bicos injetores). No caso concreto, por ser necessária a produção de 

prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este 

juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Pelo 

exposto, proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007563-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENY DE ALENCAR SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007563-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ENY 

DE ALENCAR SILVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). MARIA 

ENY DE ALENCAR SILVEIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório 

de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais BANCO 

SANTANDER S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em 

seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 26474996 e arguiu 

preliminarmente a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a litigância de má-fé e 

formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na 

ID 26438816 e impugnação à contestação apresentada no ID 26783251. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

26783251), no caso, será necessária prova pericial para apurar se a voz 

constante no áudio juntado no ID 26427500 pertence à parte reclamante. 

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, 

trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo é 

incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza Leiga ------------------------------

----------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011812-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011812-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THAYANE 

DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia THAYANE 

DOS SANTOS GOMES ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 26695114 e arguiu a preliminares 

de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26455382 e impugnação no ID 26833775. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 
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ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26455382), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$135,88 (ID 24906958). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 26695114 – folhas 

10/15 e ID 26695116), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 
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culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24906958, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$135,88), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 
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reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), referente 

ao contrato 0339361250; d) determinar que a parte promovida no prazo de 

05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte reclamada pagar a 

parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012357-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN MARCELA ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012357-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KAREN 

MARCELA ALMEIDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). KAREN MARCELA ALMEIDA DO 

NASCIMENTO ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor 

do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 26779619 e arguiu as preliminares de 

ausência de documento essencial (extrato original de negativação e 

adequação do valor da causa. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e 

formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26540982 e impugnação à contestação apresentada no ID 27030633. 

INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 
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regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato 

original não é imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi 

apresentado extrato que a inscrição do nome parte reclamante e 

posteriormente a própria reclamada apresentou extrato onde consta o de 

bito discutido ID 26779628 . Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

VALOR DA CAUSA. Toda petição inicial, inclusive aquelas distribuídos sob 

o rito dos Juizados Especiais, deve indicar precisamente o valor da causa 

(art. 14, § 1º, inciso III, e 319, inciso V, do CPC), o qual deve apresentar o 

valor econômico da pretensão formulada de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. 

DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO 

GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. 

CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. RAZOABILIDADE. 

REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor 

da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na 

demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo meramente 

declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da inexistência do 

proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à causa 

encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais no 

valor de R$10.000,00, e atribui ao valor da causa à quantia de R$179,68. 

Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão econômica 

deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da 

causa deve ser retificado para a quantia R$10.000,00, valor máximo 

geralmente estipulado pela Turma Recursal. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. COBRANÇA DE 

DÍVIDA DESCONHECIDA. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$179,68 (ID 26779619). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi juntado nos 

autos nenhum documento, com condão probatório, capaz de tornar 

legitima a inscrição. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. DANO MORAL. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 
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essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 

25062987, considerando este como extrato mais atualizado e portanto 

mais próximo da realidade fática, nota-se que o restritivo impugnado foi o 

primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral na modalidade 

objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$179,68), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamante ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$179,68 (oitenta e sete reais e noventa e sete centavos). d) determinar 

que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 

(doze mil reais); e) condenar a parte reclamada, a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). f) retificar, para todos os efeitos 

legais, o valor da causa para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). g) 

indeferir o pedido contraposto. h) indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 
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nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011469-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE XAVIER MILKEVIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011469-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DENIZE 

XAVIER MILKEVIZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia DENIZE XAVIER 

MILKEVIZ ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - S/A. Em síntese alegou desconhecer a 

dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26513832 e 

arguiu a prejudicial de mérito prescrição e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26376895 e impugnação no ID 26779894. É a síntese do 

necessário. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Incompetência em razão do local. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). A 

competência territorial dos Juizados Especiais é definida, em caso de ação 

de reparação de dano de qualquer natureza, a critério do autor, entre o 

domicílio do réu, o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, conforme 

preconiza o artigo 4º do referido texto legal: Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; (...) ; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Vale anotar que embora o consumidor tenha opção de 

escolha do local de distribuição de sua ação, não pode descartar as 

alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro com o objetivo de 

prejudicar a defesa da parte reclamada ou violar o juízo natural. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - 

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A 

INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE 

PENSÃO. (...) 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro 

de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro 

do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do 

CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, 

contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, 

outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, 

prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida 

jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material 

postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). (...) 3. Agravo regimental 

desprovido. (STJ AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) No 

presente caso, considerando que a escolhido deste juízo para processar 

e julgar esta demanda não ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte 

reclamanda, este juízo é competente para processar e julgar a presente 

demanda. Prescrição. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil, 

a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. Por se trata de ação indenizatória decorrente de 

relação de consumo, aplica-se o prazo prescrição quinquenal identificada 

no artigo 27 do CDC, e não o trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso V 

do Código Civil. Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria. Neste sentido é o entendimento 

pacificado no STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de 

prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação 

do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no REsp 

995.890/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 
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julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013) Portanto, considerando que a 

violação do direito ao recebimento do crédito ocorreu na data da 

disponibilização (03/12/2014, cf. ID 24806845), rejeito a arguição de 

prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 09/10/2019 (ID 

24532764), ou seja, antes do prazo prescricional. Julgamento antecipado 

da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

26376895), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de 

dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de 

restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha 

prova do seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA 

DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte 

requerida a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que 

motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte 

ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$135,83 (ID 24806845). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 26513836 a 26514250), 

as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 
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no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24806843 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primero registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Impõe ainda 

consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores (ID 

24806845), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação 

do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$135,83), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar a 

prescrição e; b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; c) declarar a inexistência do débito de R$135,83 

(cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) referente ao 

contrato 0020141464559525; d) determinar que a parte promovida no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

limitada à R$12.000,00; e) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a obrigação 

de fazer determinada (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 
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arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011645-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011645-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERIKA DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ERIKA DE PAULA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

BRADESCARD S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 26353596. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu pela improcedência dos pedidos. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID26368904, não houve impugnação à 

contestação apresentada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$405,52 (ID 24857176). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

especialmente o documento juntado na ID 26353618, nota-se que a parte 

reclamada apresentou Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Acontece que este 

documento não identifica precisamente o valor do crédito, a parte 

reclamada ainda encartou nos autos extrato atualizado do SERASA (ID 

26353615), sendo estes insuficientes para a comprovação da origem do 

crédito pois não há extratos ou faturas discriminando a utilização do limite 

de cartão de crédito, além do mais os valores negativados pelo extrato do 

SERASA apresentado pela requerida diferem do apresentado pela autora 

o que traz mais incerteza sobre a origem do debito. situação que autoriza 

reconhecer a sua ilegitimidade e a existência de conduta ilícita por parte da 

empresa reclamada. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

debito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a 

cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se 

configurada. DANO MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 
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reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato mais atual juntado pela requerida no ID 

26353615, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 

estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devida o dano moral. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos posteriores (ID 26353615), não afaste o 

dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório 

em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única 

negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$405,52), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) declarar a 

inexistência do débito de R$405,52 (quatrocentos e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos). c) determinar que a parte reclamada no prazo 

de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); d) condenar a parte 

reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do 

evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1012052-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012052-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ALESSANDRO MENDES DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). ALESSANDRO MENDES DE ALMEIDA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou 

que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou 

no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 26643868 e arguiu as preliminares de ausência de documento essencial 

(extrato original de negativação) e comprovante de endereço. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26531627 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 27046929. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de extrato original não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação, visto que foi apresentado 

extrato com a inscrição do nome da parte reclamante com todos os seus 

dados e valor do débito discutido. Esclarecendo ainda que a apresentação 

de comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, as 

preliminares devem ser afastadas. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$170,61 (ID 24988279). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

não foi juntado nos autos nenhum documento, com condão probatório, 

capaz de tornar legitima a inscrição do nome do autor. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 
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(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 

PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

DANO MORAL. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 

24988279, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, 

estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. 

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor 

no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é 

devida o dano moral. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe destacar que, no caso concreto, a parte 

reclamante possui dois restritivos incluídos concomitantemente pela 

reclamada, situação em que não caracteriza nem restritivo pré-existentes, 

capaz de elidir o dano moral, e nem posterior, com o condão de amenizar o 

quantum indenizatório. No caso de negativações concomitantes, a 

dimensão do dano deve ser distribuída proporcionalmente para cada 

restritivo. Nesta linha de raciocínio, considerando que nesta ação é 

impugnado apenas um restritivo dos dois existentes, situação em que 

justifica uma indenização proporcional de 1/2 do valor que normalmente 

vem se fixando em casos de restritivo de crédito indevido. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$2.000,00. PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 
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em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamante ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$170,61 (oitenta e sete reais e noventa e sete centavos). d) determinar 

que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 

(doze mil reais); e) condenar a parte reclamada, a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). f) indeferir o pedido contraposto. g) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011737-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYELE NAYARA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011737-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOCYELE 

NAYARA DA SILVA LARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JOCYELE NAYARA DA 

SILVA LARA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência 

de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 26695074 e arguiu preliminarmente a inépcia da inicial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 26443248 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 27135274. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

27135274), no caso, será necessária prova pericial para apurar se a 

rubrica constante no contrato juntado no ID 26695076 pertence à parte 

reclamante. No caso concreto, por ser necessária a produção de prova 

pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo 

é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Posto isso, 

proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X, e 

337, II, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza Leiga ------------------------------

------------------------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa Marques Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013194-06.2019.8.11.0001
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(ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013194-06.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VAGNER 

VINICIUS DOS SANTOS REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A Autos: 

1013194-06.2019. 811.0001 Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia VAGNER VINICIUS DOS 

SANTOS ajuizou reclamação com indenizatório por danos materiais e 

morais em desfavor de MM TURISMO & VIAGENS S/A. Em síntese alegou 

que adquiriu passagens aéreas para a cidade de Fortaleza/CE. Asseverou 

que 6 meses antes da data do embarque tomou conhecimento que a 

companhia aérea Avianca tinha fechado e não recebeu qualquer 

comunicado sobre o cancelamento de seu voo. Informou que 28 dias 

antes da data de embarque, precisou adquirir mais 2 passagens. Sinalizou 

que a promovida ofereceu-lhe volchers para o ressarcimento dos valores 

gastos com as novas passagens aéreas, mas não aceitou. Ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a partes 

promovida apresentou contestação na ID 26696608 e arguiu 

preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito, sustentou a existência 

de culpa de terceiro Avianca e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26786494 e impugnação no ID 26835672. É a síntese do necessário. 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial, da parte promovida, 

trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência 

de uma suposta relação jurídica de direito material com a parte 

promovente, é suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual, pacote de turismo e passagens aéreas) 

coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas 

para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a 

discussão quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da 

análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que 

serão examinados de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, 

não havendo razão a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26786494), a parte reclamante pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação. Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Limites do conflito. Em análise 

da narrativa das partes, restou controvertido a falha na prestação de 

serviço, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Atraso na 

conclusão do transporte. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 
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prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. No caso 

concreto, em análise dos autos, nota-se que a parte reclamante não juntou 

o seu bilhete de compra da passagem e, muito menos, o código 

localizador, impossibilitando assim detectar qual o horário previsto para a 

chegada no destino. Embora se deva proporcionar ao consumidor a 

facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no 

presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto 

porque o consumidor não é hipossuficiente para juntar o comprovante de 

passagem, já que, este pode ser impresso no momento da compra. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que o voo chegou 

regularmente no horário previsto e, consequentemente, não havendo 

conduta ilícita da parte reclamada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: a) julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina 

Cezário Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------

------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. . HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito
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Processo Número: 1007281-43.2019.8.11.0001

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

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007281-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

DECALLAFFY OHANNA FABIANA FERREIRA MARTINS REQUERIDO: 

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMAS Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). DECALLAFFY OHANNA FABIANA 

FERREIRA MARTINS ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMAS. Em síntese, 

alegou que a parte reclamada negligenciou a segurança do condomínio o 

que ocasionou o furto de suas bicicletas. Ao final, postulou a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação 

no ID 25523628 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial, 

incompetência e chamamento de terceiros, em seguida, contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que há ausência 

de ato ilícito e, consequentemente de dano. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 25360998 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 25816022. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. INÉPCIA DA INICIAL. Nos termos 330 do CPC, 

“considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si.” Em se tratando de ação de competência dos Juizados Especiais, 

o artigo 330 do CPC deve ser interpretado com o menor rigor processual 

possível, devendo ser flexibilizado para que não sejam violados os 

princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95). Isto 

porque, o pedido formulado no Juizado Especial deve ser formalizado de 

forma simples e sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, 

inclusive, a postulação sem a representação de advogados para causas 

até 20 salários mínimos (art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas 

ponderações, pode-se afirmar que, as petições iniciais ajuizadas perante 

o Juizado Especial devem observar o mínimo do rigor processual, apenas 

para que não dificulte à parte reclamada exercer seu direito de defesa. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

PARA A PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A 

INÉPCIA DA INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e 

simplicidade, vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação 

realizada no PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente 

quando possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo 

para a parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). Examinando a petição inicial, nota-se 

que esta possui causa de pedir com narrativa compreensível dos fatos e 

pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que a petição 

inicial foi devidamente compreendida pela defesa, proporcionando a parte 

contrária condições de defesa, e ao juízo o julgamento de mérito da 

demanda. Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. 

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do caput do artigo 3º da Lei 

9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Neste sentido, o § 2º, do artigo 3º, 

da Lei 9099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais Cíveis “as 

causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 

Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 

estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. Em 

análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da 

prova pericial para realizar perícia técnica no cadeado visto que e o 

objetivo da prova se torna impossível por falta de vestígios para a análise 

técnica e o objeto da prova não influenciará no julgamento da demanda. No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. INTERVENÇÃO 

DE TERCEIRO. Diante das especificidades dos Juizados Especiais, 

mormente quanto à simplicidade, economia processual e celeridade (art. 2º 

da Lei 9.099/95), não se admite a intervenção de terceiro, inclusive 

assistência, nos ritos do juizado conforme expressamente previsto no 

artigo 10 da referida lei. Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer 

forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o 

litisconsórcio. Portanto, é inadmissível o chamamento ao processo do 

seguro do condomínio no caso concreto, já que este é uma das 

modalidades de intervenção de terceiros previstas no CPC. CULPA Diante 

das peculiaridades jurídicas atinente a personalidade dos condomínios 

residenciais, estes somente se responsabilizam por danos ocasionados 

aos seus condôminos quando expressamente previsto em seu regimento 
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interno o dever de guarda e vigilância. Neste sentido é o entendimento 

pacificado no STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA 

COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE 

CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO 

CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, 

inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de 

furto em área comum. A presença da cláusula é condição para a 

responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica 

desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ AgRg no AREsp 9.107/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011). CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. O condomínio só responde por 

furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente 

previsto na respectiva convenção. Embargos de divergência não 

conhecidos. (STJ EREsp 268.669/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2006, DJ 26/04/2006, p. 198) Em 

análise dos autos, nota-se que tanto no Regimento Interno (ID 25524251) 

quanto na Escritura de Convenção (ID 25524246;25524249;25524251) não 

consta expressa previsão do dever de guarda do condomínio, razão pela 

qual, não reconhece sua responsabilidade pelos danos sofridos pela parte 

reclamante. TJ-RS - Recurso Cível 71003225224 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 30/01/2012 Ementa: DANOS MATERIAIS. FURTO DE BENS DO 

INTERIOR DE VEÍCULO EM BOX DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER 

DE INDENIZAR. Não há responsabilidade do Condomínio pelos danos 

sofridos pelo autor, uma vez que havendo apenas serviço de vigilância e 

inexistindo qualquer previsão na Convenção de Condomínio, referente à 

reparação de danos, em caso de furto, não se transfere o dever de 

guarda ao Condomínio. Precedentes do STJ. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003225224, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti,... TJ-RS - Recurso Cível 71005734041 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 20/11/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONDOMÍNIO. FURTO DE 

BICICLETA QUE SE ENCONTRAVA NO DEPÓSITO DE USO COMUM DOS 

MORADORES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA 

CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA 

QUE O AUTOR FOI COMUNICADO DA NECESSIDADE DE RETIRADA DO 

BEM, DIANTE DA REALIZAÇÃO DE OBRA NO PRÉDIO. IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005734041, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 18/11/2015). Com base nestes 

apontamentos, conclui-se que não há ato ilícito na conduta da reclamada, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------

------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010879-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL BN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS SANTIAGO SENA OAB - BA40352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010879-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABIMAEL 

FERREIRA DA SILVA FILHO REQUERIDO: NACIONAL BN TRANSPORTE E 

LOGISTICA LTDA - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). ABIMAEL FERREIRA DA SILVA FILHO ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do NACIONAL BN TRANSPORTE E 

LOGISTICA. Em síntese, alegou que a parte reclamada extraviou estrutura 

metálica que que foi contratada para entregar o que ocasionou prejuízo 

financeiro ao reclamante. Ao final, postulou a indenização por danos 

morais e materiais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 26170881, em seguida, contestou os pedidos 

formulados na inicial e, em destaque, sustentou que não há ato ilícito pois 

o contrato firmado foi cumprido. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 926248093 e impugnação à contestação apresentada no ID 

26170881. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do caput do artigo 3º da Lei 

9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Todavia, o § 2º, do artigo 3º, da Lei 

9099/95 exclui Neste sentido, o artigo 38, parágrafo único, da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é compete para processar e julgar apenas as 

causas em que a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou 

liquidável por simples cálculo aritméticos. A contrário senso, o Juizado 

Especial é incompetente para processar causas em que a sentença 

necessite da fase de liquidação quando imprescindível o conhecimento 

técnico contábil. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A sentença de 

procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes 

a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, 

genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas 

para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição 

da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. (...)” (STJ-4ª. Turma, 

AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.14, DJe 

22.05.14.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...) "A decisão que 

contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95". Assim, a possibilidade de prolação de 

sentença, cuja a liquidação depende de simples cálculo aritmético, não 

configura justificativa plausível para sustentar a declinação da 

competência do processo em trâmite no Juizado Especial para o Juízo 

Cível comum. (TJSC - CC: 20120436518 SC 2012.043651-8 (Acórdão), 

Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 22/08/2012, 

Quinta Câmara de Direito Civil Julgado) RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGOS – (...) 1. Nos Juizados Especiais, “não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, 

parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja 

possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos ou 

arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do 

procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é 

incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do 

FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 

049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz 

Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES) No caso concreto, tendo 

em vista que a parte reclamante postulou a repetição de indébito dos 

valores a maior no contrato é inegável a necessidade de cálculos 

complexos. Isto porque é necessário apurar o valor real do contrato para 

entrega da estrutura pois os contratos ID 24658588 e 24658587 não 

mencionam ou discriminam a estrutura metálica objeto da lide, mesmo 

havendo alteração de valor pela promessa de entrega daquela estrutura, 

nos contratos só há a discriminação do veículo entregue, impossibilitando 

quantificar o devido acréscimo de juros e encargos contratuais e se, 

eventualmente, há quantia a ser restituída a parte reclamante. Noutro giro, 

outro pedido prejudicado é o pedido de ressarcimento em dinheiro no valor 
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da estrutura extraviada, pois não há como saber o valor da estrutura e 

suas especificidades sendo as informações insuficientes para a 

devolução do valor de uma estrutura nova Para estes cálculos, é 

imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico, razão 

pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, 

consequentemente, torna-se incompetente este juízo para processar e 

julgar a presente demanda. Dispositivo. Posto isso, proponho reconhecer 

a incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007995-03.2019.8.11.0001
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ELIZETE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007995-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZETE 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ELIZETE VIEIRA DA 

SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório por danos materiais e 

morais em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é usuária do serviço prestado pela 

parte promovida, e que o fornecimento de energia na unidade consumidora 

interrompida, mesmo estando com suas contas devidamente quitadas. 

Asseverou que o fornecimento somente foi restabelecido no dia seguinte. 

Ao final postulou indenização por danos morais em razão da falha na 

prestação de serviço. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 25814303 e e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 25562886. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 25562886), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Suspensão de energia 

elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a 

suspenderem seus serviços em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o 

disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, 

assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a 

pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso 

fortuito ou de força maior; ou II – após prévia notificação, por razões de 

ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, 

ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 

coletividade. Em análise do caso concreto, nota-se que as partes 

divergem quanto à quitação da fatura referente ao mês de junho de 2019, 

vencida em 25/06/2019 (ID 24009507), visto que a parte reclamante alega 

que esta já se encontra quitada, ao passo que a parte contrária sustenta o 

seu inadimplemento. Neste contexto, a prova do pagamento cabe ao 

devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se 

recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). 

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao recibo juntado no ID 24009507, constata-se que o débito 

controvertido encontra-se devidamente quitado desde o dia 21/06/2019. 

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes 

como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, 

consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros 

(Caixa Econômica Federa/agente arrecadador) e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada contribuiu para a 

concretização do dano, pois segundo a Teoria da Aparência, todos os 

cinco participantes do processamento de pagamento de boleto bancário 

são responsáveis pelos eventuais danos suportados pelos seus clientes, 

pois é extremamente excessivo exigir do consumidor saber qual foi a 

empresa efetivamente culpada, visto que se trata de operação complexa. 

Na oportunidade, convém esclarecer que o pagamento eletrônico por meio 

de boleto bancário é complexa por envolver cinco participantes (1-credor, 

2-instituição financeira sacada, 3-sistema de compensação, 4-agente 

arrecadador, e 5-devedor. Em situação análoga é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO 

CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL RESPROVIDO. 1. A agravante não 

trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da 

decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte 

Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária 

entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual 

as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente 

com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos 

decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental 

desprovido.(STJ AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 

12/02/2015) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

PAGAMENTO DE TRIBUTO ESTADUAL. CHEQUE NOMINAL E CRUZADO 

DESTINADO À FAZENDA PÚBLICA. ENDOSSO IRREGULAR. DEPÓSITO EM 

CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS BANCOS SACADO E 

APRESENTANTE (LEI 7.357/85, ART. 39). CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA (SÚMULAS 43 E 54 DO STJ). SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ART. 21 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 39 da Lei 

do Cheque, de n. 7.357/85, a regularidade do endosso deve ser verificada 

não só pelo banco sacado, mas também pelo banco apresentante do título 

à câmara de compensação. Trata-se de responsabilidade solidária pela 

regularidade da cadeia de endossos. (...) (STJ REsp 701.381/MT, Rel. 
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Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 

02/05/2012). PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE 

RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA. 

1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão 

de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. 

Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos 

comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às 

proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras 

realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem 

ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome 

de seus clientes. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (PET no 

AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano material O dano 

material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de 

alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não 

compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de 

prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais 

podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se 

perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). 

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado 

dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da 

perda de alimentos devido o descongelamento da geladeira, no valor de 

R$99,81. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que a impossibilidade da comprovação do efetivo valor perdido, 

contudo há evidências de que os alimentos armazenados na geladeira 

pereceram pela ausência de energia elétrica, de forma que os danos 

materiais encontram-se devidamente comprovados no valor de R$99,81 

fazendo a parte reclamante jus à indenização. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 
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Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) condenar a parte reclamada 

pagar a parte reclamante a quantia de R$ 99,81 (noventa e nove reais e 

oitenta e um centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(05/08/2019, ID 24008766), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; d) condenar 

a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

(08/10/2019, ID 224755955) por envolver ilícito contratual (Precedentes do 

STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Intimem-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Hildebrando da Costa 

Marques Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008884-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KELIANE 

APARECIDA DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

KELIANE APARECIDA DO NASCIMENTO ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26003864 e 

arguiu a preliminares de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 25745811 e impugnação no ID 26081495. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 25745811), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 
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A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$128,34 (ID 24176378). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios (ID 26003864), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 
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da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24176378 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$128,34), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$128,34 (cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), 

referente ao contrato 0310755560; d) determinar que a parte promovida 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte 

reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 
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reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido 

contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011789-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011789-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADALTO 

RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ADALTO RIBEIRO DOS SANTOS ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26452659 e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26342611. Julgamento antecipado 

da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

26342611.), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de 

dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de 

restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha 

prova do seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA 

DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte 

requerida a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que 

motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte 

ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$1.311,47 (ID 25328470). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios e faturas (ID 26452666 e 

26452668), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - 

TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

Alegando o consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor 

demandado o ônus probatório de demonstrar a existência do débito 

motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao autor o dever de 

produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, faturas ou telas 

de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação 

jurídica e a contração das dívidas motivadoras da negativação, em razão 

do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - AC: 

10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM SUPOSTA 

INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO 

INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA 

DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS REFERENTES 

AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS 

DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO 

INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O 

APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR 

(ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O 

CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA 

INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE 

CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA 
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PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 

03092834620158240020 Criciúma 0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2019, Sexta Câmara de Direito 

Civil) Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24901821 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 
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moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$1.311,47), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar as preliminares 

arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial 

para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de R$1.311,47 (um mil 

trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos), referente ao contrato 

00000000086136927; d) determinar que a parte promovida no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte reclamada pagar a parte 

reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013363-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSILENE 

CORDEIRO SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ROSILENE 

CORDEIRO SOARES ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 27266528 e arguiu a preliminares 

de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26827699 e impugnação no ID 27267540. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26827699), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 
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julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$136,53 (ID 25328470). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios (ID 27266529), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 
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reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25328470 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primero registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$136,53), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 
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processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$136,53 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), 

referente ao contrato 0342840668; d) determinar que a parte promovida 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte 

reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido 

contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009677-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

PAULINO SANTANA DE JESUS REQUERIDO: COMPANHIA DE 

ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JOSÉ PAULINO SANTANA DE JESUS ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. Em 

síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome 

dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação no ID 25867756 e arguiu a preliminares de inépcia da inicial e 

no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 25926744. Julgamento antecipado da lide. Examinando os 

autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 25926744), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos 

possíveis, bem como a inclusão de restritivo de crédito em nome do 

devedor, é necessário que o credor tenha prova do seu crédito, visto que 

se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). 

Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

- PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência 

de dívida, cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e 

da origem do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - 

Em suma, caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava 

inadimplente com obrigação expressamente pactuada ou serviço 

efetivamente utilizado; ônus do qual a requerida se desincumbiu 

satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 10702140532087001 MG, Relator: Otávio 

Portes, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE 

DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. A prova documental juntada pela 

parte requerida demonstra de forma clara a origem da dívida, não havendo 

falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em indenização por 

dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) 

Assim, para que a cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam 

considerados exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor 

comprove a origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - 

CESSÃO DE CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO 

DO NOME - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que 

inclui o nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em 

débito existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por 

danos morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$27,66 (ID 24348783 – 

folhas 5). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas e relatórios (ID 

25867758 e 25867760), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 
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autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 
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estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24348783 – folhas 5, nota-se 

que existe outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, 

levando a presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há 

nos autos prova de que o restritivo preexistente encontra-se judicializado. 

Isto se justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já 

esta denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. 

Portanto, não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano 

moral. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) julgar parcialmente procedente 

os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) declarar a inexistência do 

débito de R$27,66 (vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), 

referente ao contrato 0201908385577257; c) determinar que a parte 

promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil 

reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) 

indeferir os danos morais. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009868-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009868-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADEVAIR 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). RESUMO DA CONTROVÉRSIA. 

ADEVAIR PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do VIVO S/A. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada aumentou os valores do plano contratado causando prejuízo 

financeiro ao reclamante. Ao final, postulou pelo cancelamento do plano 

não contratado e indenização por danos morais e materiais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 26514580 e, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

não houve ato ilícito. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

26257235 e impugnação à contestação apresentada no ID 26514580. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

CONTESTAÇÃO DE FATURA. Havendo suspeita de irregularidade na 

fatura de telefone, internet e TV, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição de todos 

os lançamentos impugnados, sempre, respeitando o devido processo legal 

e o contraditório. Esta é a exegese extraída dos artigos 81 a 84 da 

Resolução 632/2014 da Anatel. No caso de inconformismo com a 

cobrança de qualquer lançamento, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca da legitimidade do lançamento. Naturalmente que as provas, a 

serem produzidas pelas concessionárias, para que tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. Em situação de 

similitude a jurisprudência já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 
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faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Em análise dos autos, observa-se 

que as faturas impugnadas com vencimento de junho/2019 a 

setembro/2019, estão em média no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) conforme inicial (ID 24393977). Por outro lado, com base no do 

histórico de contas pagas,juntado pelo próprio reclamante (ID 24393965), 

nota-se que a média de valores pagos em faturas não impugnadas, 

março/2019 a abril/2019, é de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Noutro giro, 

a empresa reclamada apresentou faturas de 2018 a 2019, sendo a mais 

antiga 11/2018 (ID 26514587) e a mais recente 09/2019 (ID 26514590), 

com a mesma média de valor (R$ 120), constata-se que as faturas 

impugnadas com vencimento de junho/2019 a setembro/2019 não são 

excessivas, visto que se aproxima da média dos últimos ciclos não 

impugnados. Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta 

ilícita praticada pela parte reclamada. Com base nestes apontamentos, 

conclui-se que não há ato ilícito na conduta da reclamada, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. DISPOSITIVO. Posto isso, proponho julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006301-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA KANSO BRANDINI VICENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006301-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CAMILA 

KANSO BRANDINI VICENTINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia CAMILA KANSO 

BRANDINI VICENTINI ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - S/A. Em síntese alegou 

desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

25269283 e arguiu a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência 

de culpa e ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e 

formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 25120753 e impugnação no ID 25402517. Preliminar Tecnicamente, as 

defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte promovida. Julgamento antecipado da 

lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

25120753), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de 

dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de 

restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha 

prova do seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E 

PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA 

DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte 

requerida a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que 

motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte 

ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada nos valores de R$265,05 e R$193,84 

(ID 23475780). Com o objetivo de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso II, do CPC), a parte reclamada, na condição de 

concessionária de energia elétrica, juntou aos autos extratos/relatórios (ID 

25269284 a 25269499) e alegou que a dívida negativada se refere ao 

fornecimento de energia elétrica no endereço da parte reclamante, 

declarado na petição inicial. Diante disso – e considerando ser fato notório 

que, em tempos passados, não havia formalização de contrato escrito 

para instalação de unidades consumidoras –, foi oportunizado à parte 

reclamante juntar cópia das faturas de energia elétrica de seu endereço, 

devidamente quitadas, especialmente daquelas referentes aos meses 

objeto da negativação. No entanto, conforme manifestação constante do 

ID 27272163, a parte reclamante não cumpriu a determinação judicial, 

autorizando a conclusão de que o relatório de ID 25269284 a 25269499, 

embora unilateral, é verídico, legitimando a inclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte reclamante. Vale destacar que, por ser o fornecimento 

de energia um serviço essencial, não há como cogitar que a residência da 

parte reclamante não o receba. Portanto, diante do contexto probatório 

dos autos, reconheço a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a 

legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita. Assim sendo, 

não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Litigância de 
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má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte promovida por meio de documentos não 

impugnados pela parte promovente. Por estas razões, é devida a 

incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a 

qual fixo em R$732,12, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.458,89). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.045,88, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.458,89). Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada 

formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos 

termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte reclamada for pessoa jurídica Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (inexistência de débito), é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 25269493, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$458,89, referente a inadimplência 

da fatura de energia elétrica vencida em novembro e dezembro/2018. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) rejeitar as preliminares arguidas e: b) julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: c) julgar 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte promovente a 

pagar à parte promovida a quantia de R$ 458,89 (quatrocentos e 

cinquenta e oito e oitenta e nove centavos) corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por 

se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil); d) diante da 

improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, 

para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, 

retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo. e) 

condenar a parte promovente ao pagamento de R$732,12 (setecentos e 

trinta e dois reais e doze centavos), a título de indenização por litigância 

de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, 

a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; f) Em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a 

parte promovida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

no percentual de 10% sobre o valor da condenação, como previsto no 

artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. Submeto o presente projeto de decisão 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ---

--------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013170-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIZE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013170-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DARCIZE 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

DARCIZE RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27239793 e 

arguiu a preliminares de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26782331 e impugnação no ID 27265733. É 

a síntese do necessário. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. 

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 
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mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26782331), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$233,51 (ID 25281954). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios (ID 27239795 e 27239797), as 

quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 
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AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25281954 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$233,51), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 
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que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$233,51 (duzentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), 

referente ao contrato 0350767940; d) determinar que a parte promovida 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte 

reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido 

contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003894-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PEREIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003894-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MILTON 

PEREIRA MERQUIADES REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). MILTON PEREIRA MERQUIADES 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do AVIANCA. 

Em síntese, alegou que adquiriu passagens com a parte reclamada com 

destino a Aruba no dia 27/04/2019 sendo que o trecho adquirido estava 

com chegada ao destino prevista para as 16:20 horas do mesmo dia mas 

o voo para o destino final Aruba somente partiu no dia seguinte ao 

contratado, qual seja dia 28/04/2019 o que fez com que o RECLAMANTE 

perdesse uma diária do hotel em Aruba. Ao final, postulou indenização por 

danos morais e materiais. É a síntese do necessário. Revelia. Nos termos 

dos artigos 344 do CPC e 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a 

parte promovida não comparece à audiência de conciliação e/ou não 

apresenta contestação. Em análise do caso concreto, nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada (ID 26011072), todavia, não 

compareceu à audiência de conciliação (mov. 26545958) e nem 

apresentou contestação. Desta forma, considera-se revel a parte 

promovida. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base no 

teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, se alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, 

do CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, não há qualquer outra prova ou 

circunstância jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da 

confissão ficta ocasionada pela revelia, levando a conclusão de que 

efetivamente houve falha na prestação dos serviços de transporte aéreo. 

Portanto, reconheço que houve o atraso do voo. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 
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objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que o atraso do voo é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade 

significativa de tempo, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque o fato ocorrido tem o condão proporcionar sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e raiva. Ademais, o tempo é um 

bem precioso e a parte promovente poderia tê-lo utilizado para convívio 

com a família, investimento em cultura e até em atividades profissionais, 

evidenciando o dano moral subjetivo. A propósito: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE 

PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de 

turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da 

viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato 

prevendo hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em 

hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, 

acarretando em perda de tempo e angústia aos autores em país 

estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das 

próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao recurso. Demanda 

julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO 

DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. 

INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada, na fatura 

do cartão de crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, 

por período considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, 

ao PROCON e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o 

impasse não pode ser considerada mero dissabor. (...) (TJRS Apelação 

Cível Nº 70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge 

Maraschin dos Santos, Julgado em 29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO 

NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade 

civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de 

serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada 

pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações 

(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" 

(AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula 

n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015) Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 8.000,00. 

DANO MATERIAL Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes, em decorrência do atraso do voo, perdeu uma diária no valor 

de R$ 457,43 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três 

centavos). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no 

valor de R$ 457,43 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 

três centavos) (ID 22798489), fazendo a parte reclamante jus à 

indenização pelos danos materiais. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 

a. Decretar a revelia da promovida; b. julgar parcial procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c. condenar a parte promovida, 

solidariamente, a pagar para o promovente a quantia de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); d. condenar a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 457,43 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 

três centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (27/04/2019, ID 22798489), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 
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passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012212-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEWMAR REGIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012212-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEWMAR 

REGIS DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia NEWMAR 

REGIS DE ALMEIDA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 26724038 e arguiu a preliminares 

de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, arguiu litigância de 

má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26530981 e impugnação no ID 27228366. É a síntese do 

necessário. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26530981), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, restou 

controvertido a existência do crédito em favor da parte reclamada, a 

excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança de dívida desconhecida. 

A cobrança de dívida, por qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como 

a inclusão de restritivo de crédito em nome do devedor, é necessário que 

o credor tenha prova do seu crédito, visto que se trata de prova 

constitutiva de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Neste sentido: 

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações declaratórias de inexistência de dívida, 

cabe à parte requerida a prova do liame negocial questionado e da origem 

do débito que motivou a negativação do nome da parte autora - Em suma, 

caberia à parte ré comprovar que a parte autora estava inadimplente com 

obrigação expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; 

ônus do qual a requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$531,47 (ID 25027091). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios (ID 26724039), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
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DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabivel a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 
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estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25027091 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primero registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$531,47), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$531,47 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), 

referente ao contrato 00000899984013809; d) determinar que a parte 

promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil 

reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) 

condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1012934-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALENCASTRO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012934-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDO 

ALENCASTRO ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

APARECIDO ALENCASTRO ARANTES ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27167210 e 

arguiu a preliminares de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26731908 e impugnação no ID 27322990. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26731908), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$395,52 (ID25208075). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios (ID 27167212 e 27167214), as 

quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 
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ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25208075 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 
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moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$395,52), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção 

no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 

9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido 

contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte 

reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, 

o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for 

pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO 

DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA 

JURÍDICA FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL 

ENUNCIADO 31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$395,52 (trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), 

referente ao contrato 0366157442; d) determinar que a parte promovida 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo 

a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) condenar a parte 

reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir o pedido 

contraposto; g) indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito
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SENTENÇA Autos 1012032-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

SUELI QUEIROZ BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

MARIA SUELI QUEIROZ BARROS ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 26769101 e 

arguiu a preliminares de inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer Ao final, 

arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26499613 e impugnação no ID 27224239. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Julgamento antecipado da lide. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26499613), as 

partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na 

impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. A cobrança de dívida, por 

qualquer dos meios lícitos possíveis, bem como a inclusão de restritivo de 

crédito em nome do devedor, é necessário que o credor tenha prova do 

seu crédito, visto que se trata de prova constitutiva de seu direito (art. 

373, inciso I, do CPC). Neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA PARTE AUTORA - PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. - Em ações 

declaratórias de inexistência de dívida, cabe à parte requerida a prova do 

liame negocial questionado e da origem do débito que motivou a 

negativação do nome da parte autora - Em suma, caberia à parte ré 

comprovar que a parte autora estava inadimplente com obrigação 

expressamente pactuada ou serviço efetivamente utilizado; ônus do qual a 

requerida se desincumbiu satisfatoriamente. (TJ-MG - AC: 

10702140532087001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

22/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A ORIGEM DA DÍVIDA. 

A prova documental juntada pela parte requerida demonstra de forma 

clara a origem da dívida, não havendo falar em inexistência de relação 

jurídica, tampouco em indenização por dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080523723, Décima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 

13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080523723 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019) Assim, para que a 

cobrança e a inclusão de restritivo de crédito sejam considerados 

exercícios regulares de direito é imprescindível que o credor comprove a 

origem do seu crédito. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO - CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - INCLUSÃO DO NOME - 

DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. 1. Age no exercício regular de direito o credor que inclui o 

nome do devedor em cadastro restritivo de crédito, com base em débito 

existente. 2. O exercício regular de direito afasta a indenização por danos 

morais, por pressupor esta a prática de ato ilícito. (TJ-MG - AC: 

10707150303451001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 

21/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$245,45 (ID 24982673). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios (ID 26769102 e 26769103), as 

quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 
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conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25027091 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 
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rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Impõe ainda 

consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores (ID 

24982673), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação 

do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$245,45), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores, Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: a) rejeitar 

as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: c) declarar a inexistência do débito de 

R$245,45 (duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), referente ao contrato 0279162843; d) determinar que a parte 

promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil 

reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e) 

condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); f) indeferir o pedido contraposto; g) indeferir o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013877-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA REGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013877-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDA 

REGO DE SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Processo em 

fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou 

justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte 

reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014185-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CLEBER RUMAO DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014185-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JONATHAN 

CLEBER RUMAO DOS SANTOS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o 

caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 

51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014218-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LINCOLN SANTIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014218-69.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONARDO 

LINCOLN SANTIAGO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o 

caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 

51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014860-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LINDINALVA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014860-42.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIA 

LINDINALVA CORREA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013920-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAMARGO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 231 de 371



ALINE DE FATIMA PRADO COVEZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013920-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA 

CAMARGO MENDONCA REQUERIDO: ALINE DE FATIMA PRADO COVEZZI 

Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e 

não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de 

ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015471-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVERSON GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015471-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DEIVERSON 

GONCALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e 

não apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de 

ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015577-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015577-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMIR 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença A parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou justificativa. Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência 

da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais (art. 51, §2º, da Lei nº 

9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os efeitos da liminar 

eventualmente concedida. Havendo depósito de caução consignado em 

juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, devolvendo o 

correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015771-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA JOSEFINA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015771-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANALIA 

JOSEFINA ALVES DA COSTA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Processo em fase de Sentença A parte 

reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e não apresentou justificativa. Nos Juizados 

Especiais, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das 

audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, prevê como sanção a 

extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. No mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Posto isso, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e 

condeno a parte promovente ao pagamento das custas processuais (art. 

51, §2º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE). Revogo os 

efeitos da liminar eventualmente concedida. Havendo depósito de caução 

consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte reclamante, 

devolvendo o correspondente valor. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013043-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFFER FRANCA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013043-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JENNIFFER 

FRANCA RIBEIRO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JENNIFFER FRANCA 

RIBEIRO ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do OI 

S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID27096524, preliminarmente requereu a 

retificação do pólo passivo. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, formulou pedido de pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26759155, e a impugnação 

à contestação ID 27381241. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$744,65 (ID 25241855). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

não foi juntado nos autos documentos que comprovem a origem da dívida 

há apenas telas sistêmicas (ID 27096524), as quais não têm o condão 

probatório, pois se tratam de documentos produzidos unilateralmente. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. DANO MORAL. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 
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objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado nos 

autos ID 25241855, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro 

registrado, estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do 

crédito é devido o dano moral. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO 

MORAL. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$744,65), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho: a) rejeitar as preliminares arguidas e b) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; c) declarar a 

inexistência do débito de R$744,65 (setecentos e quarenta e quatro reais 

sessenta e cinco centavos); d) determinar que a parte reclamada no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais); e) condenar a 

parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); f) indeferir 

o pedido contraposto. Considerando o simples equívoco na grafia do nome 

das partes, retifique-se o nome da parte reclamada para que conste OI 

MÓVEL S/A. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003076-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003076-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAQUE DE 

AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA SANTOS DE 

MORAES SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003081-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS TEIXEIRA BATISTA (AUTOR)

TAYLA LAUANE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)
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PROCESSO n. 1003081-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIS TEIXEIRA 

BATISTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003097-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BERENICE 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003100-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ELIZABETE ZUMAETA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003100-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

ELIZABETE ZUMAETA FLORES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017366-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017366-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JOSE 

LUCIO DE MORAES Vistos, etc. Proceda à alteração do endereço, 

conforme peticionado no ID. 28146780. Designe nova audiência de 

conciliação, intimem as partes. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003121-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE IVANILDO 

DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003156-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003156-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

MORAIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR UGO 

SOUSA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003158-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ORTOLAN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003158-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAMELA 

ORTOLAN DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

REICHE, TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS POLO PASSIVO: OI 

MOVEL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003188-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003188-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JORGE 

CAETANO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003191-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003191-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIOMAR 

BATISTA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003200-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003200-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCILENE DE 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE VICENTE 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003236-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMA TEREZINHA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003236-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KEDMA 

TEREZINHA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003243-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LEONARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003243-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

LEONARDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003259-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DE CAMPOS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003259-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNE KAROLINE 

DE CAMPOS COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002017-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AISI ANNE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO OAB - MT25533/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO PROCESSO n. 

1002017-11.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 23.501,62 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: AISI ANNE DE OLIVEIRA NOGUEIRA Endereço: AVENIDA 

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, 870, EDIFICIO GARDEM 3 AMERICAS APT 

601 T, JARDIM LEBLOM, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-172 POLO PASSIVO: 

Nome: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos 

do processo acima identificado, nos termos da decisão e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. LIMINAR: ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 
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2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003289-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADCELI NOBRE DA SILVA JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003289-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADCELI NOBRE 

DA SILVA JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOEVERTON SILVA 

DE JESUS POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003294-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003294-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONICE 

PAULINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCELLUS AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003305-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

MARCELLUS AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003308-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003308-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO JOSE 

DA COSTA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003331-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003331-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHARLES 

WURZIUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALAN VAGNER SCHMIDEL 

POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003335-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE FLORENCIO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003335-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANICE 

FLORENCIO DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 14:10 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018230-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARAUJO CAVALLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 14:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003341-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003341-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACINDO 

APARECIDO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

RODRIGO DE ARRUDA COSTA POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIS RAMOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAURO ALVES DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1002502-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS LUIS 

RAMOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ANTONIO MAURO ALVES DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEBRAND MACIEL NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003860-45.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEBRAND 

MACIEL NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO POLO PASSIVO: TIM S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE 

SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24155 Nr: 380-17.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Gomes Das Dores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Rosangela Levente, Almiro Luiz de 

Amorim Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Almeida Diniz - 

OAB:9623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Magalhães - 

OAB:3237-B, Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAYHANA SHINO 

TADA ROJAS, para devolução dos autos nº 380-17.2006.811.0071, 

Protocolo 24155, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003218-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003218-38.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA EXECUTADO: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA DESPACHO 

INICIAL Vistos, etc. Cite a parte executada, por Carta AR, com as 

advertências do artigo 829 do CPC, para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três), dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da lei 

9.099/95). Incorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para penhora online. Após a 

realização da penhora, designe audiência de conciliação, conforme 

determina o art. 53, § 1º, da lei 9.099/95, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. O 

Devedor não sendo encontrado, intime o a parte exequente para promover 

a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo 

manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção. (Art. 53, §4º 

da lei 9.099/95). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017389-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH PEREIRA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017389-34.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIA ELIZABETH PEREIRA ROSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. A parte reclamante desistiu desta 

reclamação, conforme ID. 28317312. Nos termos do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil de 2015, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Diante do 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e honorárias 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, ambos da lei n.º 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013792-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DE SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1013792-57.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: CARLOS APARECIDO DE SOUZA ROSA POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA Importa consignar que o acesso à primeira instância dos 

juizados especiais, é gratuito, conforme assegurado pelo artigo 54 da Lei 

nº 9.099/95, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 11.136,09), e o valor cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 136,09). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 11.272,18 (onze mil e duzentos e setenta e dois reais e dezoito 

centavos). DA PRELIMINAR DE CONEXÃO A Ré suscita conexão deste 

feito com os processos nº 1013795-12.2019.8.11.0001 e 

1013789-05.2019.8.11.0001, em trâmite perante o 4º e 6º Juizado Especial 

Cível desta comarca. Para que se configure a conexão faz-se necessário 

que entre os processos sejam comuns o pedido ou causa de pedir, 

consoante se exige o artigo 55 do CPC/15. No entanto, neste caso 

específico, entendo que não há conexão quando tratam-se de 

negativações distintas, vinculadas à contratos distintos. OPINO por afastar 

a conexão. A eventual conduta do Autor ao distribuir várias demandas 

para discutir negativações oriundas da mesma pessoa jurídica, pode 

influenciar na quantificação do dano, mas não na conexão. DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA Antes de adentrar ao 

mérito, tem-se que a Ré questiona, em sua defesa (Mov. 27318076), a 

idoneidade do comprovante de endereço apresentado pelo Autor à inicial. 

Observo que o Autor firmou declaração de residência (Mov. 25413176), e 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova hábil à desconstituí-lo, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins de direito, em 

especial observando a primazia da decisão de mérito e a boa fé 

processual, preconizadas nos artigos 4º e 5º do CPC/15. DA INÉPCIA DA 

INICIAL A Ré suscita a idoneidade do documento de identificação 

apresentado pelo Autor, à inicial (Mov. 25413174), pelo fato de estar 

vencida. É fato que, no aludido documento, expedido em 05/02/2018, 

consta a informação de que a identidade seria válida por um não, em 

razão de “deficiência impressões digitais”. No entanto, tal circunstância 

não desqualifica o documento para fins de identificação. Ademais, o artigo 

330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando 

for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. A eventual fragilidade do documento 

de identificação não está ali elencada, razão pela qual OPINO por rejeitar a 

aludida preliminar. DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a 

Ré manifesta-se, de maneira genérica, no sentido de que a Autora não 

teria apresentado o comprovante original da negativação. Observo que o 

documento juntado pela Autora, à Mov. 25413178, foi expedido pela SCPC 

Brasil, e que a Ré não apresentou qualquer prova que o desconstituísse, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais, e por 

indeferir o pedido formulado pela Ré. DO INTERESSE DE AGIR A Ré suscita 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não havia 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação 

jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos 

sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, 

Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual 

o Autor suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os 

meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DO CRESCIMENTO DAS DEMANDAS E, 

antes de, finalmente, ingressar ao mérito, observo que a Ré expõe ao juízo 

a questão do crescimento das demandas declaratórias de inexistência de 

débitos e vínculos contratuais. Entendo que, para evitar situações como a 

questionada, basta a Ré apresentar os comprovantes de vínculo 

contratual, bem como do débito questionado, nas respectivas demandas. 

E, deve-se deixar bem claro que o direito de ação é protegido, 

constitucionalmente, pelo Artigo 5º, XXXV da Carta Magna, e jamais 

poderá ser cerceado. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, uma vez que o débito que subsidiou a negativação questionada 

é provado, basicamente, por provas documentais, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por deferir, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo 

Autor em desfavor da Ré, sob o fundamento de inclusão indevida de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 136,09 (cento e 

trinta e seis reais e nove centavos), lançada em 07/08/2015, em razão do 

contrato nº 0235514242. Importante consignar que, à inicial, a Autora não 

nega a existência de vínculo contratual com a Ré, mas, tão somente, o 

débito que subsidiou a negativação de seu nome, tanto que se qualificou 

como consumidora, nos termos do artigo 2º do CDC. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. (Mov. 26949546) Em defesa tempestiva (Mov. 

27318076), a Ré nega os fatos de maneira genérica, sem apresentar 

qualquer documentação que justifique a cobrança e a negativação. 

Apresentou somente uma fatura de consumo, e relatórios de chamadas, 

mas nada representativo do débito negativado. Impugnação apresentada à 

Mov. 27629391. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Analisando os 

autos verifico que, neste processo específico, a Ré não trouxe 

documentos robustos que comprovassem a existência do débito que 

subsidiou a negativação aqui discutida. Dessa feita, para que a Ré 

negativasse o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, seria 
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imprescindível checar a idoneidade da cobrança, e, principalmente a 

existência incontroversa da dívida, com a apresentação da respectiva 

fatura, o que não se viu no caso em tela. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte da Ré, sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por 

cobrar débitos sem comprovar a origem, seja por negativar o nome do 

Autor de maneira indevida. Essas condutas concretizam a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal que une as condutas da Ré com os danos 

sofridos pela Autora, ou seja “o vínculo, a ligação ou relação de causa e 

efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa 

de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, 

não fosse a cobrança e negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Vê-se que a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 136,09 (cento e trinta e 

seis reais e nove centavos), relativo ao contrato nº 0235514242, lançada 

em 07/08/2015. Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de 

multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança e manutenção indevida da negativação posterior ao trânsito em 

julgado da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da 

Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido (acima descrito), no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, caso a Ré não o faça. No 

que concerne aos danos morais, tem-se que a Ré suscita sua 

inexistência, em razão do teor da Súmula 385 do STJ. No caso, vislumbro 

que, apesar do Autor, realmente, ter negativações anteriores à ora 

discutida, as mesmas são objeto de discussões judiciais (Processos 

1013795-12.2019.8.11.0001 e 101378-05.2019.8.11.0001). Em situações 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência de nosso estado: DECISÃO 

MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO 

DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESTRIÇÕES ANTERIORES QUE 

FORAM OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA 

REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO V, LETRA A, DO CPC/15 - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte 

recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e 

enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código 

Civil, bem como artigo 14, do CDC. É desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Não se aplica o disposto 

na Súmula 385 do C. STJ quando as restrições anteriores nos dados da 

parte requerente também foram objeto de ação judicial, não comprovada a 

legalidade das cobranças. Reforma parcial da sentença para incluir o dano 

moral. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, Letra A, 

do Código de Processo Civil/15. (SIQUEIRA, Valdeci Morais. Recurso 

inominado n. 237854620168110002/2017. J. em 28 Jun. 2017. Disp, em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 07 Jul. 2017.) Dessa feita, OPINO por afastar 

a incidência da Súmula 385 do STJ. E o apontamento dos dados do Autor, 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não 

conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a 

intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao 

crédito, e passa ao mercado de consumo, de modo geral, a impressão de 

que o mesma é inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento 

que tem prevalecido na jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais – Procedência Parcial – Débito 

declarado inexigível. Transtornos que ultrapassam os meros 

aborrecimentos – Danos morais configurados - Provimento ao recurso. 

(MALUF, Paulo Roberto Zaidan. Recurso inominado n. 

1004192-21.2017.8.26.0306. J. em 18 Set. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Out. 2018.) Declaratória de inexistência 

de débito c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé contratual e indevida exposição do Autor a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação 

infundada, demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência 

da Ré, e sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da Autora. 

E não há que se justificar a conduta, com o crescimento das demandas, 

posto que a Ré deveria, antes de mais nada, checar a idoneidade do 

débito, antes de providenciar a negativação do nome do consumidor. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano 

moral, insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para 

o seu arbitramento, incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a existência 

de negativações posteriores, a gravidade e grau de culpa da Ré bem 

como as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não 

signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante na causadora do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, o comportamento do Autor, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, 

após a análise dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por 

fixar o valor da causa em R$ 11.272,18 (onze mil e duzentos e setenta e 

dois reais e dezoito centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as diligências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por afastar as irresignações da Ré quanto ao indeferimento da 

inicial, idoneidade do documento apresentado, ausência de consulta aos 

órgãos de proteção ao crédito, ausência de interesse e crescimentos de 

demandas semelhantes. 3. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação 

de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir em favor do Autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII. 4. OPINO por declarar a inexistência do débito, no valor de 

R$ 136,09 (cento e trinta e seis reais e nove centavos), relativo ao 

contrato nº 0235514242, lançada em 07/08/2015. 5. Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança e manutenção indevida da 

negativação posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima descrito), no prazo de 10 

(dez) dias úteis, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, caso a Ré não o faça. 8. OPINO por afastar a incidência da 
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súmula 385 do STJ, neste feito, para reconhecer os danos morais, 

sofridos pelo Autor, de responsabilidade da Ré, para condená-la ao 

pagamento de indenização na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso (07/08/2015 – Mov. 25413178), e correção monetária pelo 

INPC a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. 

9. Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em comprovar a legitimidade do 

débito específico, ora questionado, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto, formulado à Mov. 27318076. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008313-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MOREIRA PELEGRINI SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MACHADO ALVARENGA OAB - MG105821 (ADVOGADO(A))

JULIANA BERNARDES FERREIRA DA CUNHA OAB - MG115706 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008313-83.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LAURA MOREIRA PELEGRINI SOUZA Polo Passivo: COMPANIA 

PANAMENA DE AVIACION PROJETO DE SENTENÇA Visto etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares a serem 

enfrentadas. No MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

NCPC, uma vez que os fatos aqui discutidos seriam facilmente 

comprovados mediante prova documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Observa-se que a Ré suscita a incidência da 

convenção de Montreal aos autos. No entanto, entendo que não há razão 

de ser, uma vez que o destino da Autora era nacional. Aduz a 

jurisprudência: INDENIZAÇÃO. Transporte aéreo. Atraso voo. Não 

aplicabilidade da Convenção de Varsória/Montreal. Aplicação do CDC. 

Ausência de prova de caso fortuito e falta de assistência adequada ao 

consumidor. Dano moral configurado. (SALLES, Renata Heloisa da Silva. 

Recurso inominado n. 0001663-93.2013.8.26.0659. J. em 08 Jun. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Fev. 2019.) DIREITO DO 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. É 

solidária a responsabilidade da agência de turismo e da companhia aérea, 

sendo permitido ao consumidor optar por demandar contra qualquer um 

deles, ou contra todos. Descabimento da alegação de culpa exclusiva da 

companhia aérea. A agência de turismo integra a cadeia de fornecimento, 

sendo solidariamente responsável pelos danos causados aos 

consumidores por qualquer dos fornecedores que ela intermediou a 

contratação. A considerar que a agência de turismo aufere lucros com a 

intermediação, não faz sentido excluir a responsabilidade dela pelos 

prejuízos provocados por seus parceiros comerciais, que ela, inclusive, 

indicou. 2. Convenções de Montreal e Varsóvia - Inaplicabilidade - Em se 

tratando de indenização por dano moral, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor. Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em 

julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a 

adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia 

e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo 

internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de 

Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo 

internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a 

Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites 

indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, para as 

hipóteses ali preestabelecidas, o que não compreende o caso dos autos, 

que tem por objeto pedido de indenização por danos morais. 3. Problemas 

internos da aeronave que caracterizam fortuito interno, não afastando a 

responsabilidade das empresas envolvidas na prestação do serviço. 4. 

Dano moral. Caracterização. Transtornos e sofrimentos pelos quais 

passaram os autores, em razão do cancelamento do voo, o que culminou 

com um atraso de 14 horas em todo o itinerário de viagem programado 

pelos autores. Cuida-se de situação que ultrapassa os limites dos meros 

aborrecimentos. Dano, ademais, que decorre in re ipsa. Finalidade didática 

da punição, sem implicar em enriquecimento indevido, preservando-se, 

ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Arbitragem do 

juízo de piso em linha com a jurisprudência do Colégio Recursal. Valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. 5. Recurso desprovido. 

(SILVA, Augusto Rachid Reis Bittencourt. Recurso inominado n. 

1000754-48.2018.8.26.0242. J. em 13 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 02 Jan. 2020.) Ora, as indenizações 

tarifadas previstas nas convenções internacionais não se aplicam ao 

pedido de danos morais decorrentes de má prestação do serviço de 

transporte aéreo internacional, prevalecendo, portanto, o Código de 

Defesa do Consumidor. Aliás, é salutar informar que, desde a entrada em 

vigor do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil 

decorrente da má prestação dos serviços pelas companhias aéreas, é 

regulada pela legislação consumerista, afastando-se, a Convenção de 

Varsóvia e suas posteriores modificações pela Convenção de Haia e 

Montreal. E, não mais se mostra aplicável a Convenção de Montreal, 

porquanto a tese que sobreveio do julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 636.331/RJ pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, com repercussão 

geral, está adstrita às discussões sobre prazo prescricional e sobre 

limitação da indenização por extravio de bagagem em viagem aérea 

internacional, o que não é o caso dos autos. Logo, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA SUPOSTA REVELIA Antes 

de adentrar à análise da responsabilidade civil propriamente dita, observo 

que a Autora, em impugnação (Mov. 27221157), pleiteou pelo 

reconhecimento da revelia da Ré, haja vista a fragilidade da contestação. 

No entanto, entendo que a defesa propriamente dita, foi apresentada no 

prazo, não havendo razões para se reconhecer a revelia. A eventual 

fragilidade da tese ali aposta poderá influenciar no mérito da demanda, 

mas não no reconhecimento da revelia. OPINO, portanto, por indeferir o 

pedido formulado pela Autora, à impugnação, quanto ao reconhecimento 

da revelia, e aplicação de seus efeitos. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais e materiais, na qual alega a Autora que seu voo contratado junto à 

Ré, para o trajeto Nova York – Rio de Janeiro, com conexão no Panamá, 

teria sido cancelado, tendo chegado ao seu destino final com atraso de 48 

(quarenta e oito) horas. Oportunizada a conciliação (Mov. 26776952), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Defesa apresentada à Mov. 27023133, na qual a Ré reconhece 

o cancelamento do voo, mas o atribui à garantia da segurança, em razão 

de problemas técnicos apresentados. Não acostou à defesa, qualquer 

documento que assim corroborasse, sequer que demonstrasse a 

prestação de auxílio à consumidora. Pois bem. Da análise dos autos, 

verifica-se que a Autora adquiriu passagem aérea da empresa Ré para o 

trecho Nova York – Rio de Janeiro, com conexão no Panamá, para a data 

23/07/2019, com previsão de chegada no destino final às 06h:35m do dia 

24/07/20109, às 06:35 (Mov. 24065601). Contudo, a parte Autora afirma 

que o voo contratado inicialmente foi cancelado, após já terem embarcado 

na aeronave, de onde teve de sair e enfrentar uma via crucis, para 
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aportar ao destino final, inclusive com aquisição de novas passagens. 

Demonstra ter aportado em Cuiabá/MT apenas em 25/07/2019. Ora, é 

incontroverso o cancelamento do voo. Em sede de contestação, a Ré, 

apesar de sustentar que o mesmo teria se dado por problemas técnicos e 

garantia da segurança dos passageiros, não acostou qualquer 

documentação que assim atestasse. Logo, é inconteste a obrigação da Ré 

à reparação dos danos de ordem moral e material causados à Autora, haja 

vista que os fatos aqui discutidos causaram diversos constrangimentos e 

incômodos, que extrapolam à esfera do mero dissabor. Com efeito, a 

responsabilidade da Ré, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à Autora. Assim, entendo como 

incontroverso nos autos que a Autora contratou os serviços de transporte 

aéreo da Ré, e que esses não foram prestados nos limites do contrato, já 

que houve o cancelamento do voo, e a necessidade de aquisição de 

passagem por outra companhia aérea para viabilizar a chegada ao destino 

final. Logo, não há que se falar em ausência de danos, pois o 

cancelamento inexplicado do voo contratado lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a 

deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela Autora 

surge da falha na prestação do serviço da Ré. Nesse sentido é a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE DANOS MORAIS R$ 9.980,00 – CANCELAMENTO DE VOO 

DECORRENTE DE FALHA MECÂNICA – FORÇA MAIOR NÃO 

CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO REFORMADO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (MARQUESI, Claudio Antonio. Recurso inominado n. 

1014745-90.2018.8.26.0016. J. em 27 Maio 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Jun. 2019.) Transporte aéreo – Vício no 

serviço caracterizado – Atraso e cancelamento de voo – Transporte 

nacional - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais 

demonstrados nos transtornos vivenciados pelos recorrentes – 

Arbitramento da indenização por danos morais em valor inadequado à 

intensidade do aborrecimento – Majoração da verba indenizatória para 

R$7.000,00 por recorrente – Indenização por danos materiais rejeitada- 

Recurso provido em parte. (SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. 

Recurso inominado n. 1000445-89.2019.8.26.0016. J. em 29 Abr. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 11 Jun. 2019.) E entendo que a Ré 

não demonstrou ter prestado assistência e informações claras e precisas 

à consumidora. No que diz respeito aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

da Ré. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. E, no caso, o cancelamento do voo, com a falta de 

assistência, pela Ré, atinge esses bens acima descritos. Dessa forma, 

resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados à Autora, em razão da falha na prestação do 

serviço efetivado pela Ré, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante nas causadoras do mal, a 

fim de dissuadi-las de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente 

na arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais). DA ANÁLISE DOS 

DANOS MATERIAIS Na esfera dos danos materiais, ou seja, aqueles 

“consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se que se a Ré tivesse prestado o 

serviço, da maneira contratada, sem o cancelamento inexplicado do voo, a 

Autora não teria tido a necessidade de dispender valores para 

contratação de nova passagem, por outra companhia aérea, para, enfim, 

aportar ao destino final. E, neste caso, a Autora comprovou tal 

necessidade, pelo pagamento do valor de R$ 1.134,11 (um mil e cento e 

trinta e quatro reais e onze centavos), para viabilizar o aporte ao destino 

final, desta vez pela empresa Gol Linhas Aéreas. OPINO, portanto, por 

reconhecer os danos materiais, para condenar a Ré à repará-los, no valor 

de R$ 1.134,11 (um mil e cento e trinta e quatro reais e onze centavos). 

Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação (03/10/2019 – Mov. 25262797) e correção monetária 

(INPC) a partir do efetivo pagamento (24/07/2019 – Mov. 24065609). Posto 

isso, após analisar os fatos e provas apresentadas por ambas as partes: 

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, com a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor aos autos, e, inclusive, por 

deferir a inversão do ônus probatório, em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer os danos 

morais sofridos pela Autora, de responsabilidade da Ré, para 

CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização à Autora, na quantia que 

OPINO por arbitrar em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sob o aludido valor, 

deverá ser acrescida correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 

1% ao mês. A correção incide desde a presente data, e os juros desde a 

citação (03/10/2019 – Mov. 25262797). 3. OPINO por condenar a Ré ao 

pagamento de indenização por danos materiais, na proporção de R$ 

1.134,11 (um mil e cento e trinta e quatro reais e onze centavos). Sob os 

danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação (03/10/2019 – Mov. 25262797) e correção monetária (INPC) a 

partir do efetivo pagamento (24/07/2019 – Mov. 24065609). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em atenção aos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016788-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016788-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA FILHO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO formulada por JOSÉ FERREIRA FILHO em 

desfavor da empresa VIA VAREJO S/A. De início, ante o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação, nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95 DECRETO a sua revelia e passo a decidir a 

causa, nos termos do art. 23 da mesma lei. Inexistindo preliminares 

previstas no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. MÉRITO Pretende a parte autora a condenação 

da empresa Reclamada por danos materiais e morais, ao argumento de 
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que adquiriu um aparelho celular Smartphone Moto G7, dia 26/05/2019, 

pelo valor de R$ 929,90 (novecentos e vinte e nove reais e noventa 

centavos) no site da Reclamada, o qual até a presente data não foi 

entregue. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn). A par dessas premissas, verifica-se ser 

o caso de parcial procedência da ação. Na hipótese presente, 

asseverando a parte Reclamada que fora solicitado o estorno do valor da 

compra no cartão de crédito da parte autora, caberia à mesma comprovar 

a sua restituição, ônus do qual não se desincumbiu, vez que consta 

apenas pedido de estorno do respectivo valor junto à administradora de 

cartão de crédito não é capaz de demonstrar que o respetivo valor fora 

revertido em favor da parte autora. Assim, o conjunto probatório realizado 

nos autos pela parte autora, autoriza a conclusão de que houve falha na 

prestação do serviço da Reclamada, porquanto não zelou pela qualidade 

de seus serviços, consistente na entrega do produto adquirido pela parte 

Autora nos termos ajustados contratualmente. Registre-se ainda, que os 

acordos firmados entre os fornecedores de serviço e seus clientes, em 

consonância com as normas consumeristas, os vincula a seu 

cumprimento. Desta forma, a Reclamada era obrigada a cumprir com a 

entrega do produto, no tempo pré-determinado, deve a mesma ser 

compelida a restituir o valor da compra à autora. A propósito, averbe-se o 

julgado pertinente: “AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. ATRASO 

INJUSTIFICADO N A ENTREGA. DANO MORAL CARACTERIZADO.O atraso 

injustificado, por parte da ré, na entrega de produto adquirido pela internet, 

caracteriza falha na prestação do serviço da qual decorre o dever de 

indenizar. Dano moral in re ipsa. O valor do dano moral deve ser 

estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da 

personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Verba honorária fixada de acordo com os parâmetros do 

art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. Recurso não provido. (Agravo Nº 

70056413099, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 31/10/2013). (gn).” Na hipótese vertente, 

saliento que os transtornos experimentados pela parte Autora com a falta 

de entrega do produto adquirido no site eletrônico da Loja Reclamada não 

podem ser classificados com um mero dissabor, mormente se considerado 

o desprezo da Reclamada em sanar o problema prontamente. Portanto, 

resta evidente o caso de dano moral puro, que se exaure na própria 

atitude abusiva e ilegal da empresa Ré, prescindindo de qualquer 

comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da Reclamada, resta nesse 

momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor 

doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da 

quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear 

pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande 

potencial econômico da Reclamada e objetivando que este aprimore os 

seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO formulada 

por JOSÉ FERREIRA FILHO em desfavor da empresa VIA VAREJO S/A , 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e o faço para: A) CONDENAR a empresa Reclamada a 

restituir à parte autora o montante de R$ 929,90 (novecentos e vinte e 

nove reais e noventa centavos), com juros moratórios e correção a partir 

da data do desembolso; B) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos pela reclamante, no montante de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P. I. C. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1004243-23.2019.8.11.0001 Autor: EDNO 

ALVES CORREA JUNIOR Ré: FCR EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares específicas a serem enfrentadas. 

NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, para 

a formação do convencimento motivado preconizado no artigo 371 do 

CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

2º e 3º CDC, pois configurada a relação de consumo, razão pela qual 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, em 

favor do consumidor, OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade de suas atitudes. DA ANÁLISE DA DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS Trata-se a presente de ação 

de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Dentre os 

pedidos autorais, consta pela declaração de nulidade de clausulas 

contratuais que preveem o pagamento de valores à título de fornecimento 

de histórico escolar (R$ 45,00) e programa de disciplina (R$ 200,00), no 

valor total de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). Segundo o 

Autor, tais cobranças seriam indevidas. A cláusula a que se refere é a 3ª, 

§2º. Senão vejamos o seu teor, extraído do contrato juntado à Mov. 

22858338: “O valor da mensalidade paga pelo CONTRATANTE 

compreende apenas serviços coletivos prestados a toda a turma. 

Serviços educacionais solicitados pelo CONTRATANTE, tais como exames 

de segunda chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de 

prova, matricula em turma especial, disciplinas decorrentes de 

reprovação, certidões, declarações, atestados, históricos escolares e 

programas de disciplina serão cobrados separadamente ao 

CONTRATANTE conforme tabela de preço vigente.” Pois bem. Entendo que 

os valores cobrados à título de fornecimento de histórico escolar e 
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programa de disciplina, são inerentes ao próprio serviço prestado, e não 

podem ser cobrados separadamente, sob pena de cobrança em 

duplicidade. Ademais, tais cobranças já foram declaradas indevidas, pela 

lei nº 9.870/99, que dispõe, justamente, sobre as anuidades escolares, 

bem como pelo próprio Ministério da Educação, mediante a portaria nº 

230/07. Senão vejamos: Art. 6º da lei 9.870/99. São proibidas a 

suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou 

a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de 

inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções 

legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do 

Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a 

inadimplência perdure por mais de noventa dias. § 2o Os estabelecimentos 

de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer 

tempo, os documentos de transferência de seus alunos, 

independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos 

legais de cobranças judiciais. (Renumerado pela Medida Provisória nº 

2.173-24, de 2001) Art. 2º Portaria nº 230/07 do Ministério da Educação. É 

vedada a cobrança de taxa de matrícula como condição para apreciação e 

pedidos de emissão de documentos de transferência para outras 

instituições. E, nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de 

Justiça, em decisão monocrática: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS 

RELATIVOS À ATIVIDADE INERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 

EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 

QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

SÚMULA 126 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 

PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso 

Especial interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, 

em adversidade ao acórdão proferido pelo egrégio TRF da 4a. Região, que 

restou assim ementado: ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA PARA 

EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À ATIVIDADE INERENTE À 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. No 

caso concreto, a pretensão veiculada nos autos do presente feito vem 

com lastro em Inquérito Civil Público instaurado pelo 'Parquet', no qual 

objetivava 'apurar a regularidade na cobrança de documentos expedidos 

pelas secretarias das Instituições de Ensino Superior que servem para 

comprovar/esclarecer situações de vínculo estudantil ou programáticas 

dos cursos frequentados' especialmente em relação às cobranças 

efetivadas como 'taxas para o fornecimento de serviços e de documentos 

relacionados à prestação do próprio serviço educacional, o qual já é 

remunerado pelo pagamento da correspondente mensalidade', como 

exemplo, as taxas pertinentes à 'expedição de documentos para fins de 

transferência, de documentação para validação no exterior, de certidão de 

estudos, de histórico escolar, do conteúdo programático, bem como pelos 

serviços que constituam decorrência lógica da prestação educacional.' 2. 

Restou demonstrado nos autos do processo que a requerida cobra de 

seus alunos: taxas de serviços referentes a aproveitamento de estudos, 

documentação para fins de transferência (exceto para bolsistas do 

Prouni), documentação para validação no exterior, exame de proficiência, 

ingresso por portador de diploma ou por transferência, recuperação 

terapêutica em curso sequencial e reopção e reingresso com reopção; 

além delas, são cobradas taxas para emissão de segunda via de 

documentos. 3. Parcial procedência da ação, para reconhecer a 

inviabilidade de cobrança de qualquer taxa como condição para emissão 

de documentos de transferência de alunos para outras instituições (fls. 

252). 2. Em seu Apelo Nobre (fls. 259/267), interposto com fundamento 

nas alíneas a e c do art. 105, inciso III da Constituição Federal, a 

recorrente alega que o acórdão contrariou o estabelecido nos arts. 5o., 

XXXIV, e 209, da CF/88, nas Leis 9.870/99 e 9.394/97, na Portaria 

230/2007 do Ministério da Educação e na Resolução 01/83 do Conselho 

Federal de Educação. Aponta ocorrência de dissídio jurisprudencial. 3. 

Sobreveio juízo negativo de admissibilidade (fls. 283/285), o que ensejou a 

interposição do presente Agravo (fls. 293/295). 4. Instado a se manifestar, 

o MPF opinou pelo desprovimento do Agravo, às fls. 316/320. 5. É o que 

havia de relevante para relatar. 6. A irresignação não merece prosperar. 

7. Inicialmente, no que tange aos arts. 5o., XXXIV e 209 da CF, convém 

pontificar que este Superior Tribunal de Justiça não detém competência 

para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à 

Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via 

recursal extraordinária. A respeito: REsp. 891.242/ES, Rel. Min. FELIX 

FISCHER, DJU 21.05.2007 e AgRg no REsp. 758.202/RS, Rel. Min. MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 04.06.2007. 8. No que se refere à 

alegada violação à Portaria 230/2007 do Ministério da Educação e à 

Resolução 01/83 do Conselho Federal de Educação, este Superior Tribunal 

de Justiça já firmou entendimento de que Portarias, Circulares e 

Resoluções não se equiparam a Leis Federais para fins de interposição do 

Recurso Especial. 9. Quanto às Leis 9.870/99 e 9.394/97, o Apelo Nobre 

encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto a ora agravante 

não indicou expressamente quais dispositivos legais teriam sido 

contrariados pelo acórdão recorrido nem demonstrou eventual divergência 

jurisprudencial. Assim, sendo incompreensível a controvérsia, impositiva a 

aplicação do óbice previsto na Súmula 284 do STF. 10. Ademais, ainda 

que superados tais óbices, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com 

fundamento constitucional, ocorre que não consta dos autos a 

interposição do competente Recurso Extraordinário, a fim de impugnar 

essa motivação, suficiente à manutenção do aresto. Incide, na hipótese, a 

Súmula 126 do STJ, que dispõe: é inadmissível Recurso Especial, quando 

o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e 

infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a 

parte vencida não manifesta recurso extraordinário. 11. Por fim, no que 

toca à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente 

demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2º do RISTJ e 541, parág. 

único do Estatuto Processual Civil. 12. Diante do exposto, nega-se 

provimento ao Agravo. 13. Publique-se. 14. Intimações necessárias. (MAIA 

FILHO, Napoleão Nunes. Agravo em Recurso Especial n. 860.093 – RS – 

2016/0052994-2. J. em 20 Abr. 2016. Disp. em www.stj.jus.br. Acesso em 

02 Jan. 2020.) Portanto, a cobrança dos valores relativos à expedição de 

histórico escolar e programa de disciplina, são indevidas, e, 

consequentemente, as cláusulas contratuais que as preveem, devem ser 

consideradas nulas de pleno direito, nos termos do artigo 51, III, IV e XI, 

posto que transferem ao consumidor a responsabilidade da instituição, 

estabelecem obrigações que o colocam em desvantagem exagerada, e 

estão em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Por essas 

razões, OPINO por declarar a nulidade da cláusula contratual 3ª, §2º, 

posto que incompatível com o próprio direito do consumidor. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja responsabilizada, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo 

causal e dano. No caso em tela, o Autor demonstrou que foi compelido ao 

pagamento de valores indevidos, para obter documentos de seu interesse, 

que estavam sob a posse da Ré. Tenho que o comportamento da Ré viola 

toda a dinâmica do direito do consumidor, principalmente no que diz 

respeito ao direito à informação, e à obtenção de documentos, o que 

desrespeita à dinâmica do código de defesa do consumidor, e deixa clara 

a vulnerabilidade do Autor, em detrimento à superioridade econômica e 

financeira da Ré. O consumidor torna refém das atitudes da Ré. Em assim 

agindo, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., posto que viola 

o artigo 6º, IV e VI do CDC, e comete prática abusiva, consoante artigo 51, 

III, IV e XI do mesmo diploma legal. Ressalto que a Ré, em defesa, 

manifestou-se de maneira genérica, e não logrou êxito em comprovar, de 

maneira inequívoca, a legitimidade das cobranças. DOS DANOS DE 

ORDEM MATERIAL No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles 

“consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se que a Autora demonstrou que, 

por ato ilícito da Ré, foi cobrada por valores indevidos, sem qualquer 

justificativa plausível, no valor total de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e 

cinco reais). E, apesar da irresignação da Ré, de acordo com o artigo 42, 

parágrafo único do CDC, a consumidora cobrada em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, independente de boa ou má fé, razão pela qual OPINO por 

reconhecer os danos materiais sofridos pela Autora, e por condenar a Ré 

à restitui-los, na proporção de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). 

Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação (09/09/2019 – Mov. 25174767), e correção monetária 

(INPC) a partir do efetivo pagamento (20/02/2019 - Mov. 22858339). 

Importante consignar que o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou 

relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado com a conduta da 

Ré em cobrar valores indevidos, sem justificativa plausível para tanto. DOS 

DANOS DE ORDEM MORAL Na esfera da análise do dano moral, tem-se 
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que, neste caso específico, a situação narrada, ultrapassa a esfera do 

mero dissabor, pois não se trata de mera cobrança indevida isolada, mas 

no condicionamento do pagamento de valores, para que pudesse ter 

acesso à documentos que diziam respeito à si. Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, ante a conduta ilícita da 

Ré. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Posto isso, após a análise dos 

fatos sob a ótica de ambas as partes, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo 

nos autos, e por deferir a inversão do ônus probatório, em favor do Autor, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. NO MÉRITO, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para declarar a nulidade da cláusula contratual 3ª, 

§2º, posto que incompatível com o próprio direito do consumidor. 3. 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, OPINO por 

reconhecer os danos materiais sofridos pela Autora, de responsabilidade 

da Ré, para condená-la à restituição do valor de R$ 490,00 (quatrocentos 

e noventa reais). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (09/09/2019 – Mov. 25174767), e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (20/02/2019 - 

Mov. 22858339). 4. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los, e por condenar a Ré à indeniza-los, no valor justo e 

razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (20/02/2019), e a correção monetária a 

partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de 

Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013111-87.2019.811.0001 

Reclamante: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Reclamado: BANCO 

BADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Vistos, etc. Pleiteia a parte autora a 

condenação da empresa Reclamada por danos materiais e morais, ao 

argumento de que a empresa Reclamada quando do pagamento da 

indenização relativo ao sinistro, não efetuou a devida correção monetária. 

Audiência realizada, no entanto sem acordo. A Reclamada, em defesa, 

alegou preliminar de falta de interesse de agir, em razão do pagamento do 

seguro contrato e, no mérito, que o pagamento realizado foi corrigido 

monetariamente, inexistindo valores a serem pagos ao Reclamante, 

tampouco a sua condenação por danos morais, em razão da inexistência 

de ato ilícito. A parte autora rebateu a defesa, pleiteando pela procedência 

dos pedidos formulados na petição inicial. É breve relatório embora 

dispensado por lei. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, 

pois, em asseverando a parte autora que o valor pago não fora realizado 

nos moldes contratados, patente o seu interesse. Cumpre destacar que a 

relação jurídica entre as partes se submete ao código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que o autor/segurado é o destinatário final do 

serviço prestado pela seguradora, nos termos dos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/91. O 

Autor contratou com a Reclamada, por meio da Fundação do Exército, 

seguro de vida em grupo, apólice nº 850.559. A presente ação gira em 

torno do pagamento efetuado pela Reclamada em relação ao valor da 

indenização securitária. Pois bem. Consta nos autos que a Reclamada 

procedeu ao pagamento da indenização securitária – “Invalidez 

Permanente por Acidente” - no importe de R$ 8.436,91 (oito mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) em 

17/04/2019. Prevê a cláusula 5ª da Tabela para cálculo da indenização 

que: “O valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente 

por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais 

estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado 

estabelecido para esta Cobertura, e estará limitada a 100% (cem por 

cento) do valor do referido Capital: Anquilose total de um dos joelhos 20%” 

E, a Cláusula 6ª que: “ Configuram a Invalidez Permanente a perda, 

redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro 

ou órgão por lesão física causada por Acidente Pessoal coberto. 

Parágrafo 2º. Para efeitos de apuração do valor da Indenização, será 

considerado o valor do Capital Segurado vigente na data do Acidente 

Pessoal.” A Cláusula 25ª das Condições Gerais prevê que: “Os valores 

correspondentes às obrigações pecuniárias decorrentes deste Seguro, a 

partir da data em que se tornarem exigíveis, sujeitam-se à atualização pelo 

Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas 

(IGPM/FGV). Parágrafo Único. A atualização de que trata o caput desta 

cláusula será efetuada com base na variação apurada entre o último 

índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e 

aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.” 

Embora a parte Reclamada tenha efetuado o pagamento da indenização 

securitária de acordo com o valor do capital segurado (R$ 210.922,80) 

vigente na data do sinistro (26/02/2008), não procedeu à devida 

atualização monetária quando de seu pagamento. O valor da indenização 

securitária a ser paga deve ser apurado consoante os montantes vigentes 

á data da ocorrência do sinistro, aplicando-se, contudo, a correção 

monetária de juros até o momento do efetivo pagamento. Assim, estando 

evidenciado nos autos que a empresa Reclamada não procedeu à devida 

correção monetária e, em tendo a parte autora apresentado cálculo 

demonstrado o valor atualizado a ser restituída, tenho por procedente o 

pedido de restituição da diferença no valor de R$ 7.669,68 (sete mil 

seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), sem 

incidência do Parágrafo Único do Art. 42, do CDC, por não se tratar de 

cobrança indevida. Quanto ao dano moral, não há de se falar em danos 

morais em situação que, não obstante desagradáveis, só constituem mero 

inadimplemento contratual. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão somente determinar que a 

Reclamada a proceder ao pagamento de 7.669,68 (sete mil seiscentos e 

sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), relativo ao valor da 

diferença encontrada a ser paga ao Reclamante, a ser corrigido a partir 

desta e juros a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016894-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LHORRANY MARIA CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016894-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LHORRANY MARIA CAMPOS ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Inexistindo 

preliminares previstas no art. 337, do Códido de Processo Civil a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Declaração 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por 

LHORRANY MARIA CAMPOS ALMEIDA em face de BANCO SANTANDER 

S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega 

a parte Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem 

como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já 

que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, o que afasta a indicação de 

contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às meras 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos 

morais por parte da Reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a 

eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles 

comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006276-83.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006276-83.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME REQUERIDO: DAVID DE 

SOUZA LIMA Vistos etc. Dispensado o relatório, face ao disposto no art. 

38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA REVELIA DA RÉ Vê-se (ID nº 

25280172) que a parte ré foi devidamente citada, tendo sido intimada, 

inclusive, quanto à data da audiência de conciliação designada para o dia 

17/10/2019 (ID nº 25111544). Contudo, conforme se vê à ata de audiência, 

a parte ré não compareceu à audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa. Assim, OPINO por decretar a REVELIA da parte ré, 

com fulcro no art. 344 do CPC. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Nota-se que o processo se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. DO MÉRITO 

DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL A autora ingressou com a 

presente ação alegando que a existência de contrato de de compra e 

venda com a parte ré, sendo que esta está inadimplente com o pagamento 

de quatro parcelas, que, somadas, montam R$ 904,94. Assim, sustenta 

ser credora da ré no valor acima descrito, requerendo a condenação da 

parte ré ao pagamento de tal quantia. Devidamente citada, a parte ré não 

compareceu à audiência, tampouco apresentou defesa, pelo que lhe foi, 

em linhas anteriores, decretada a revelia. Assim, presumem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

ensina o art. 344 do CPC. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil, a qual 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e, ao réu, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida no Código de Processo Civil, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, seja pela 

revelia aplicada, seja pela ausência de impugnação dos fatos articulados 

pela parte autora, tenho como verdadeira a tese exposta na exordial. 

Ainda, analisando detidamente os autos, verifico a verossimilhança nas 

alegações da autora, uma vez que juntou aos autos o contrato de compra 

e venda que firmou com a parte ré. Assim, OPINO por JULGAR procedente 

o pedido da autora, reconhecendo o seu direito de cobrança e 

condenando a parte ré a pagar-lhe a quantia de R$ 904,94. DISPOSITIVO 

Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e 

probatória apresentada por ambas as partes: 1. OPINO por decretar a 

REVELIA da parte ré, com fulcro no art. 344 do CPC. 2. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para reconhecer o direito de cobrança da autora e por condenar 

a parte Ré ao pagamento de R$ 904,94 corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde a citação (20/09/2019) e a correção monetária, a partir do 

inadimplemento de cada prestação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado 

para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 
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Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016844-61.2019.811.0001 

Reclamantes: TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT Reclamado: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Demonstrado nos autos que a empresa Reclamada efetuou 

a cobrança de valores na fatura de cartão de crédito da autora relativo à 

compra de passagem aérea que não foi emitida, conclui-se, portanto, que 

possui legitimidade para responder a presente ação. Assim, rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Reclamada. 

Superada a preliminar arguida nos autos, passo ao exame do mérito. O 

cerne da presente ação consiste em analisar a existência de falha na 

prestação do serviço da empresa Reclamada, haja vista a alegação da 

parte autora de que adquiriu passagem aérea com saída de Cuiabá/MT 

com destino a Cidade de São Paulo/SP, para o dia 25/10/2019, contudo, 

não recepcionou o código de reserva, fato que lhe causou diversos 

transtornos. A Reclamada, em defesa, alega que não pode ser 

responsabilizada pelo fato de a instituição financeira ter procedida a 

cobrança, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.(gn). Após detida análise 

dos autos, conclui-se que procedem as alegações apresentadas pela 

parte autora. In casu, a parte autora demonstrou que adquiriu passagem 

aérea da empresa Reclamada, contudo, não houve a emissão do bilhete 

aéreo, apesar de os esforços de tentar resolver o problema 

administrativamente. Não obstante as alegações apresentadas pela 

empresa Reclamada, de que a responsabilidade deve ser imputada a 

terceiro, merece ser afastada, eis que a cobrança certamente fora 

revertida em seu favor. Assim, não tendo a empresa Reclamada resolvido 

o caso trazido nestes autos administrativamente, forçoso reconhecer que 

houve falha em sua prestação de serviço, uma vez que não emitiu o 

bilhete aéreo, forçando, desse modo a parte autora adquirir novo bilhete 

aérea no valor de R$ 678,85 (seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e 

cinco centavos). Desse modo, tenho por procedente o pedido de 

restituição do valor consignado no parágrafo acima, na forma simples, vez 

que não se trata de cobrança indevida. Com relação ao dano moral, não 

há em que se falar em prova do dano moral, mas sim, na prova do fato que 

gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. O dano 

moral, portanto, é evidente, posto que a demandante programou toda a 

sua viagem sob a orientação do contrato firmado com a companhia aérea, 

mas se viu frustrada em seus planos, devendo, portanto, a empresa ser 

penalizada, até mesmo com a finalidade de se evitarem futuros dissabores 

envolvendo outros clientes. Reconhecida a responsabilidade indenizatória 

da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da 

indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos 

orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu 

arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da 

razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Posto isso, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente AÇÃO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e o faço para: A) CONDENAR a empresa Reclamada a 

pagar à parte autora o montante de R$ 678,85 (seiscentos e setenta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos), referente ao dano material, com juros e 

correção monetária a partir da data do desembolso e; B) CONDENAR a 

empresa Reclamada a pagar à parte autora o montante de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), pelos danos morais sofridos, cujo valor deverá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código 

Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN), 

devendo a correção monetária e os juros moratórios incidirem a partir da 

prolação da sentença; Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016591-73.2019.811.0001 

Reclamantes: JOELCIO AIES DE CERQUEIRA Reclamado: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. O cerne da 

presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de 

serviço pela empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora de 

que o voo contratado da empresa Reclamada foi alterado unilateralmente, 
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fato este que lhe causou transtornos, pleiteando ao final a devida 

compensação de cunho moral. A Reclamada, em defesa, alega que a 

alteração do voo ocorreu devido à reestruturação da malha aérea, fato 

este inclusive, informado com a antecedência à parte autora, pleiteando ao 

final pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece,litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.(gn). Não obstante as os argumentos 

sustentados pela empresa Reclamada em sua peça defensiva, os mesmos 

não merecem prosperar, haja vista que a comunicação de alteração de 

voo fora realizada pela Reclamada com menos de 72(setenta e duas), 

conforme prevê a resolução da ANAC. Assim, não comprovando a 

empresa Reclamada o motivo que ensejou a alteração do voo contratado 

pelo reclamante, forçoso reconhecer que houve falha em sua prestação 

de serviço, uma vez que não cumpriu com o contrato celebrado com a 

parte Autora, em destaque a data de volta de sua viagem. Frise-se, ainda, 

ser inegável a relevância e observância de determinados aspectos dentro 

de um contrato de viagem aérea, entre eles destaca-se a fixação de data 

de embarque, horários e itinerários, eis que normalmente o passageiro, 

programa suas atividades de acordo com tais dados. E como assentado 

na jurisprudência pátria, não há em que se falar em prova do dano moral, 

mas sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. O dano moral, portanto, é evidente, posto que a 

Demandante programou toda a sua viagem sob a orientação do contrato 

firmado com a companhia aérea, mas se viu frustrada em seus planos, 

devendo, portanto, a empresa ser penalizada, até mesmo com a finalidade 

de se evitarem futuros dissabores envolvendo outros clientes. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa Reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da Reclamada e objetivando que esta 

aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem 

fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o 

qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. No que 

tange ao pedido de condenação da empresa Reclamada por danos 

materiais, tenho por improcedente, vez o fato de a parte autora comprovar 

que o voo foi antecipado, não a exime de comprovar o dano material, qual 

seja, o valor da diária. Posto isso, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na presente AÇÃO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para: 

A) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar à parte autora o montante 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos, cujo valor 

deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, 

conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 

161, § 1.º, do CTN), devendo a correção monetária e os juros moratórios 

incidirem a partir da prolação da sentença. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013240-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FREITAS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

IVANILDA SILVERIO CAMPOS GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013240-92.2019.811.0001 Reclamante: 

KARLA FREITAS FARIAS Reclamada: ENERGISA S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado especial arguida pela 

empresa Reclamada, porquanto os documentos apresentados são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo necessidade 

de produção de prova pericial. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame 

do mérito. O cerne da presente ação consiste em analisar a existência de 

falha na prestação de serviço da Reclamada, haja vista a alegação da 

parte autora de que a empresa Reclamada está lhe cobrando 

indevidamente valores relativos à recuperação de consumo, imputando 

responsabilidade pelo ocorrido ao antigo morador do imóvel. A Reclamada, 

em contestação, alega que a cobrança é devida, pois foram encontradas 

irregularidades, bem como que a Reclamante foi devidamente notificada 

dos procedimentos realizados no medidor de sua unidade consumidora, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 

Analisado o processo e documento, verifico que a Reclamada emitiu 

faturas, uma no valor de R$ 1.679,40 (um mil seiscentos e setenta e nove 

reais e quarenta centavos) e outra de R$ 504,33 (quinhentos e quatro 

reais e trinta e três centavos), ambas com vencimento em 30/10/2019, 

proveniente da recuperação de consumo dos meses de 03/2019 a 

06/2019, que não foram computados devida a irregularidade encontrada 

no medidor da unidade consumidora cadastrada em nome da parte autora. 

No histórico de consumo apresentado pela autora – id. 25300175 é 

possível constatar que os meses que a parte reclamada está a cobrar 

(03/2019 a 06/2019) não foi efetivamente registrado o consumo real do 

imóvel. No caso em apreço, embora não realizada a análise técnica no 

medidor, restou demonstrado que a parte autora obteve proveito no 

período de (03/2019 a 06/2019), de modo que após a constatação da 

irregularidade, passou-se a cobrar o valor real de consumo do imóvel. A 

despeito das alegações de responsabilidade do antigo inquilino do imóvel 

pelo ocorrido, não restou efetivamente comprovado. Ressalto, inclusive 

que a cobrança refere-se ao período em já estava residindo no imóvel. 

Desta feita, diante da inexistência de irregularidade no que tange a 

cobrança das faturas de recuperação de consumo emitida pela empresa 

Reclamada que se somadas chegam ao montante de R$ 2.183,73 (dois mil 

cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos), tenho por 

improcedente o pedido de declaração de inexistência dos débitos e por 

sua vez a condenação da Reclamada por danos morais. Corroborando: 

“CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A COBRANÇA DE DÍVIDA É ATO LEGÍTIMO 

DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E SOMENTE GERA O 
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DEVER DE INDENIZAR QUANDO HOUVER ABUSO. NÃO CONFIGURANDO 

A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, A COBRANÇA 

REALIZADA PELA RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA 

RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEM ACARRETA, EM 

CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , Relator: ESDRAS NEVES, Data 

de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 21/01/2009 

Pág. : 155).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO PELA rejeição da preliminar arguida pela empresa 

Reclamada e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulado pela 

Reclamante, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. Revogo a liminar concedida – id. 25337033. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, inexistente litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015817-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PACIFICO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA GONCALVES MENDES OAB - RO8991 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015817-43.2019.811.0001 

Reclamante: VISUAL FORMATURAS LTDA- ME Reclamado: JANAINA 

PACÍFICO DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Opino. Narra a parte autora que a Reclamada firmou 

contrato de compra e venda de álbum de fotografia, pelo valor de R$ 

1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais), a ser pago em 06(seis) 

parcelas de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), no entanto, deixou de 

realizar o pagamento das parcelas do referido contrato. A Reclamada, em 

defesa, alegou incompetência do juízo para analisar a pendenga, em razão 

de o contrato de sido celebrado na Cidade de Porto Alegre/RO. 

Inicialmente, cumpre mencionar que a incompetência deste juizado para 

analisar o feito está afastada, vez que não há no contrato cláusula que 

impeça a propositura da ação nesta Cidade, ressalto, inclusive, que o fato 

de a parte autora ter proposta a ação nesta Comarca não a impediu de 

apresentar defesa. Passo a analisar o mérito. No caso vertente a parte 

autora demonstrou que a Reclamada contratou e serviu-se dos serviços. 

Por outro lado, a Reclamada descurou de comprovar o efetivo pagamento 

pelos serviços que lhe foram prestados ou outro fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte Autora (art. 373, II, do CPC). 

Assim, sendo, tenho por procedente o pedido de condenação da 

Reclamada na obrigação de pagar os serviços que foram realizados sem 

a devida contraprestação. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para condenar a reclamada a pagar à parte Autora o valor de R$ 

1.988,27 (um mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de 1% ao mês pelo 

INPC.IBGE a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014151-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROSA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 104151-07.2019.811.0001 Reclamante: 

RAFAELA ROSA CRISPIM Reclamado: BANCO SANTANDER S/A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. O cerne da presente ação consiste em analisar a 

existência de falha na prestação de serviço do banco Reclamado, haja 

vista a alegação da parte autora de que celebrou acordo com o banco 

Reclamado para pagamento de débitos provenientes de cartões de 

créditos, contudo, embora tivesse realizado o pagamento das parcelas do 

acordo, o seu nome fora incluso indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, razão pela qual requer a compensação de cunho moral pelo ato 

perpetrado pelo banco Reclamado. O banco Reclamado, em defesa, 

alegou que a inclusão decorre de a parte autora ter realizado o pagamento 

da 06ª parcela com atraso, fato que culminou no vencimento das demais 

parcelas e a inclusão dos dados da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece,litteris: ?O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.? Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.(gn) Resta incontroverso 

nos autos que a parte Autora celebrou acordo com o banco Reclamado 

para pagamento das dívidas provenientes dos cartões de créditos de nº 

1 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 9 2 1 6 0 6 6 ,  N º  1 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 9 2 9 2 0 6 6 , 

Nº166666000009246066, Nº 166666000009245066. As telas apresentas 

pelo banco Reclamado no bojo da defesa como forma de comprovar o 

alegado, demonstram que a sexta parcela, com vencimento em 15/08/2019 

de fato fora pago a destempo. O valor pago pela parte autora de R$ 

159,53 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos), 

difere do valor real da parcela a ser pago em 15/08/2019 que é de R$ 

156,40 (cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), 

concluindo-se, portanto, que a inclusão em 13/09/2019 foi devida. Porém, 

ainda que a parte autora tivesse realizado o pagamento da parcela a 

destempo que culminou à inserção de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito, cumpre mencionar, que a manutenção é indevida, pois o 

extrato apresentado com data de 28/10/2019 comprova a manutenção é 

indevida. No caso em apreço, é patente a falha na prestação do serviço 

do Banco Reclamado, porquanto manteve os dados da parte autora nos 
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órgãos de proteção ao crédito, devendo, portanto, ser responsabilizado 

pelos danos ocasionados a Reclamante, nos moldes do art. 14 do CDC. 

Corroborando: ““APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - DÉBITO QUITADO - DANOS MORAIS - PRESUNÇÃO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE - MONTANTE - JUROS DE MORA - 

TERMO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. É ilícita a 

manutenção do nome do consumidor no cadastro restritivo de crédito, 

após a comprovação do efetivo pagamento da dívida. Tratando-se de 

inscrição ou manutenção da inscrição indevida de devedor em cadastro 

de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a 

demonstração do próprio fato. Consoante entendimento uníssono da 

jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar 

em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder 

seu caráter de justa composição e prevenção. Por se tratar de ilícito 

contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. 

Mostra-se descabida a condenação por litigância de má-fé 

desacompanhada dos pressupostos necessários a sua caracterização, 

segundo o art. 17, do Código de Processo Civil. Processo: AC 

10569130034659001 MG Relator (a): Leite Praça Julgamento: 25/02/2016 

Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL Publicação: 

08/03/2016.” Por fim, afasto a cobrança dos débitos apontados no extrato 

apresentado pela autora, pois foram objeto de acordo firmado entre as 

partes e que devem ser adimplidos pela parte autora. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR inexigível o débito de R$ 510,53; R$ 

240,08; R$ 239,97; R$ 1.011,70 todos com vencimento em 14/08/2019, 

discutido nos autos, por ser objeto de acordo; 2 – CONDENAR o banco 

Reclamado a indenizar a reclamante pelos danos morais por ele 

suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão homologada e acrescido de juros legais a partir 

da citação, nos termos do art. 405, do CC. Intime-se a reclamada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da reclamante 

do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutidos 

nestes autos, a partir da leitura desta decisão, sob pena de aplicação de 

multa, que desde já fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55). P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014800-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA CRISTINA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014800-69.2019.811.0001 Reclamante: 

LEANDRA CRISTINA BONFIM Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Por fim, rejeito a preliminar de 

incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não 

havendo necessidade de produção de outros tipos de prova, como a 

pericial. Passo a analisar o mérito da demanda. O cerne da presente ação 

consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço da 

empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora de que a 

empresa Reclamada alterou unilateralmente a titularidade e o número da 

Unidade Consumidora que estava cadastrada em nome de seu pai, bem 

como emitiu faturas que não condizem com o consumo real de seu imóvel, 

requerendo ao final a revisão das faturas, condenação da empresa 

Reclamada ao pagamento do indébito em relação à fatura paga e a 

compensação de cunho moral. A Reclamada, em defesa, alega não 

constar alteração da Unidade Consumidora, e ainda, ausência de 

cobrança ilegal, porquanto as cobranças foram realizadas com base no 

consumo real de seu imóvel, requerendo ao final a improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Pois bem. Da análise dos documentos 

acostados aos autos, verifica-se que de fato o número da Unidade 

Consumidora que anteriormente estavam cadastrados em nome do pai da 

autora fora alterado em 27/05/2019, como faz prova documento acostado 

nos autos- id. 27669136, o que afasta a alegação da Reclamada quanto a 

ausência de informação em seu sistema quanto ao fato narrado e 

comprovado pela autora. Quanto às faturas emitidas e questionadas dos 

meses de julho, agosto e setembro de 2019, necessário destacar que a 

fatura com vencimento em 26/07/2019, no valor de R$ 1.284,28 (um mil 

duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) – REF. 07, não 

reflete o consumo real do imóvel da parte autora. Afirma-se isto, pois, as 

faturas posteriores emitidas demonstram baixa significativa, devendo, 

portanto, ser retificada. Com relação às faturas emitidas em agosto e 

setembro de 2019, estas refletem o consumo real do imóvel da autora, já 

que as faturas posteriores a estão não houve uma redução significativa 

que pudesse justificar a sua readequação. Desta feita, comprovado nos 

autos que o valor cobrado pela reclamada na fatura com vencimento em 

26/07/2019, não corresponde ao consumo real de seu imóvel, deve a 

mesma ser retificada. Embora a parte autora tenha pretendido a 

restituição, em dobro, em relação às faturas questionada nos autos (Julho, 

Agosto e Setembro de 2019), não há provas de que tenha realizado o 

pagamento para que então pudesse justificar tal pedido. Igualmente, não 

há falar-se em condenação da empresa Reclamada por danos morais, 

pois não há nos autos provas de que razão das cobranças o seu nome 

fora incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, ou da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão somente: 1 – 

DETERMINAR que a Reclamada REVISE a fatura com vencimento em 

26/07/2019, enquadrando-as ao valor médio de consumo dos seis meses 

posteriores aos indicados na unidade consumidora da Reclamante, por 

conta da fatura ora readequada. Confirmo a liminar concedida – id. 

25638038. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. 

I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste juizado especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014646-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR JULIANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1014646-51.2019.811.0001 Reclamante: 

JUCIMAR JULIANA GONÇALVES Reclamado: BANCO BMG S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado especial suscitada pelo 

Banco Reclamado, tendo em vista que os documentos acostados aos 

autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando 

de produção de prova pericial. Ultrapassada a preliminar arguida pelo 

banco Reclamado, passo ao exame do mérito. Narra a parte autora que 

contratou empréstimo consignado do Banco Reclamado para ser 

descontado em seu holerite, contudo, posteriormente notou que se tratava 

de modalidade de empréstimo feito por meio de cartão de crédito, 

conhecido como RMC, que não fora informado quando da contratação. 

Que embora tivesse recepcionado cartão de crédito, não desbloqueou, 

tampouco o utilizou. Em razão dos fatos noticiados, requer a nulidade da 

contratação feita por meio de cartão de crédito, restituição, em dobro e a 

condenação do banco Reclamado por danos morais. O Reclamado, em 

contestação, alega que a Reclamante aderiu ao empréstimo consignado 

por meio de cartão de crédito com constituição de margem, tendo inclusive 

realizado saques por meio do mesmo, requerendo ao final a improcedência 

da ação. Analisado o processo e documentos que instruem o processo 

concluo que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

incumbia (art. 373, II, do CPC) e comprovou por meio de contrato, que a 

Reclamante contratou empréstimo consignado-modalidade cartão de 

crédito com reserva de margem consignada, tendo a mesma consentido 

com a contratação. Em que pese os argumentos apresentados pela 

Reclamante, denota-se que a Reclamante teve plena ciência da 

modalidade de empréstimo contratado, tendo, inclusive realizado com o 

cartão de crédito. Desta feita, diante da inexistência de vício na 

contratação do empréstimo e conduta ilícita por parte do banco 

Reclamado, tenho por improcedente os pedidos formulados na presente 

ação. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CERTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE 

MARGEM CONTRATADOS. DOCUMENTO QUE CONTÉM ASSINATURA DA 

AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE COLOQUE EM XEQUE A 

LEGITIMIDADE DAS ASSINATURAS. CONTRATO COLACIONADO AOS 

AUTOS COM CÓPIA DOS DOCUMENTOS DA AUTORA. ASSINATURAS 

CONSTANTES NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS 

SEMELHANTES. VALOR CREDITADO NA CONTA DA CLIENTE MEDIANTE 

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. ARTIGO 373 , II DO CPC/2015 . SERVIÇO 

REGULARMENTE CONTRATADO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO 

JUNTADAS PELA RECLAMADA QUE COMPROVAM A EFETIVIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO 

CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099 /95. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, 

por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de NIVALDO RABELO, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2Âª Turma Recursal - DM92 - 

0021475-90.2016.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: James Hamilton de Oliveira 

Macedo - - J. 13.02.2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar deduzida 

pelo banco Reclamado, e no mérito PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005564-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FARIAS SALEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA SOUZA CASTRO DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1005564-93.2019.811.0001 Reclamante: 

ADRIANO DE FARIAS SALEM Reclamada: MAYRA SOUZA CADSATRO DE 

ABREU SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Opino. Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, inobstante devidamente intimada 

id. 25083949(20/09/2019), deixou de comparecer à Sessão de 

Conciliação, consoante consta do id. 25010406. Passo a decidir a ação, 

com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente a reclamada não apenas 

incorreu em revelia, mas, também, incorreu em confissão ficta, uma vez 

que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pela parte autora, documentos 

estes que comprovam à saciedade que a parte autora é credor na 

importância de R$ 8.827,00 (oito mil oitocentos e vinte e sete reais), 

representada pelos cheques: nº 900077, no valor de R$ 1.500,00 (um mil 

quinhentos reais), da Caixa Econômica Federal; nº UA – OOOO19, no 

valor de R$ 1.615,00 (um mil seiscentos e quinze reais), do Banco Itaú S/A 

e de nº 000375, no valor de R$ 5.712,00 (cinco mil setecentos e doze 

reais), do Banco Sicred S/A. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o 

faço para condenar o reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 

8.827,00 (oito mil oitocentos e vinte e sete reais), acrescido de juros e 

correção monetária de 1% ao mês a partir da data do vencimento de cada 

cheque. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). P. I. C Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012871-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA APARECIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012871-98.2019.811.0001 Reclamante: 

LEANDRA APARECIDA COSTA Reclamada: ENERGISA S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a 

preliminar de incompetência absoluta do juizado especial arguida pelas 

partes, porquanto os documentos apresentados são suficientes para o 

deslinde da presente ação, não havendo necessidade de produção de 

prova pericial. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. O 

cerne da presente ação consiste em analisar a existência de falha na 

prestação de serviço da Reclamada, haja vista a alegação da parte autora 
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de que a empresa Reclamada está lhe cobrando indevidamente valores 

relativos à recuperação de consumo. A Reclamada, em contestação, 

alega que a cobrança é devida, pois foram encontradas irregularidades, 

bem como a Reclamante foi notificado dos procedimentos realizados no 

medidor, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição 

inicial e pela procedência do pedido contraposto. Analisado o processo e 

documento, verifico que a Reclamada cobrou na fatura do mês, REF. 

09/2018, R$ 1.497,27 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e 

sete centavos), relativo à recuperação de consumo, tendo em vista a 

constatação de irregularidade encontrada no medidor da Unidade 

Consumidora da Reclamante. Por meio do histórico de consumo 

apresentado pela reclamada – id. 27165437 é possível verificar que os 

meses que a parte reclamada está a cobrar (02/2018 a 05/2018) da parte 

autora não foi registrado o consumo real do imóvel. No caso em apreço, 

embora não realizada a análise técnica no medidor, restou demonstrado 

que a parte autora obteve proveito no período de (02/2018 a 05/2018), de 

acordo com a análise do histórico de consumo, vez que visível o degrau 

de consumo no período irregular. Desta feita, diante da inexistência de 

irregularidade no que tange a cobrança da fatura de recuperação de 

consumo emitida pela empresa Reclamada no valor de R$ 1.497,27 (um mil 

quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), não 

havendo falar-se em declaração de inexistência de débito e a condenação 

da Reclamada por danos morais. Corroborando: “CDC. COBRANÇA DE 

DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E DEVER DE 

INDENIZAR INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

A COBRANÇA DE DÍVIDA É ATO LEGÍTIMO DECORRENTE DE EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO E SOMENTE GERA O DEVER DE INDENIZAR 

QUANDO HOUVER ABUSO. NÃO CONFIGURANDO A PRÁTICA DE ATO 

ILÍCITO DE NENHUMA ESPÉCIE, A COBRANÇA REALIZADA PELA 

RECORRIDA NÃO ACARRETA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, NEM ACARRETA, EM CONSEQÜÊNCIA, O DEVER DE INDENIZAR. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.CDC. (20070111172533 DF , 

Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 16/12/2008, Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 21/01/2009 Pág. : 155).” Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA rejeição da 

preliminar arguida pela empresa Reclamada e pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulado pela Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente 

litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004811-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON POST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON POST OAB - MT25711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1004811-39.2019.811.0001 Reclamante: 

DENILSON POST Reclamado: BANCO ITAUCARD S/A S E N T E N Ç A 

OPINO pela Homologação do acordo firmado pelas partes neste processo 

– id. 26088014, para que surta os efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO pela extinção do processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Considerando o contido 

no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, 

dando-se as baixas e demais anotações necessárias, ressalvada a 

possibilidade de desarquivamento em face de pedido de execução. P. I. C. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012534-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HENRICK HOLZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1012534-12.2019.811.0001 Reclamante: 

HENRICK HOLZ Reclamado: TELEFÔNICA S/A VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Não havendo 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais, ao argumento de que desconhece o débito de R$ 170,90 

(cento e setenta reais e noventa centavos), apontado em 17/01/2017 pela 

empresa Reclamada, vez que não possui relação jurídica com a mesma 

que pudesse ensejar a inserção de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, 

porquanto o débito discutido nos autos é oriundo da contratação de 

serviços de telefonia contratados e utilizados pela parte autora que 

deixaram de serem adimplidos, pleiteando ao final pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e documentos que 

o instruem concluo que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a contratação dos serviços pela parte autora e ainda, a 

legitimidade do débito que ensejou à inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Consigne-se, ainda, que eventual juntada 

de “prints screens” retirados das telas dos próprios computadores da 

reclamada, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação do 

serviço. Desta feita, não tendo a empresa Reclamada desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal, bem como reparar os danos causados à Reclamante, 

pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Por outro lado, em não 

havendo comprovação da contração e utilização dos serviços de telefonia 

pela parte autora, tenho por improcedente o pedido contraposto. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação, e o faço para: DECLARAR inexistente os débitos de R$ 32,12 (trinta 
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e dois reais e doze centavos) de Abril de 2017; de R$ 49,99 (quarenta e 

nove reais e noventa e nove centavos), de Maio de 2017; de R$ 187,76 

(cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos), de Julho de 2019; 

de R$ 187,76 (cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) de 

Outubro de 2019; e de R$ 170,90 (cento e setenta reais e noventa 

centavos), discutido nos autos; CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

reclamante pelos danos morais por ele suportados em decorrência da 

negativação indevida, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (17/01/2017), 

conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Por derradeiro, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da intimação desta decisum, providencie a 

exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), não se trata de multa diária, em caso de 

descumprimento. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012179-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1012179-02.2019.811.0001 Reclamante: 

LUCIO MARIO DA SILVA Reclamado: ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A. Vistos, etc. A parte autora fora devidamente 

intimada para apresentar, no prazo de 15(quinze) dias, nomes de todos os 

herdeiros da Sra. Salva Soares Malta, titular da Unidade Consumidora 

debatida nos autos, sob pena de extinção da ação, sem julgamento do 

mérito. Contudo, a parte autora não apresentou o nome dos herdeiros, 

dentro do prazo assinalado pelo MM. Juiz. Desta feita, indefiro o pedido 

inicial, com fulcro no art. 330, inciso, III, do Código de Processo Civil, e art. 

321, parágrafo único, do CPC/15, OPINO PELA EXTINÇÃO DO FEITO, com 

fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, inciso I, do mesmo 

Codex. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis 

que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). P. I. C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013145-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN KAROLINE SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº: 1013145-62.2019.811.0001 Reclamante: 

EVELYN KAROLINE SOARES FERREIRA Reclamado: ENERGISA CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A. Vistos, etc. Deixo de realizar o 

relatório, ante a faculdade que me concede a Lei nº 9.099/95. Opino. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO O prazo prescricional para as 

demandas que envolvam indenização por danos morais em face de 

inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito é de três anos, 

conforme estabelece o art. 206, §3º, V, do Código Civil, in verbis: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; 

No entanto, vênia devida, o termo inicial do prazo prescricional é a data em 

que a parte autora teve o efetivo conhecimento da inscrição negativa. No 

caso em comento, o documento que comprova a ocorrência da inscrição 

negativa em nome da parte autora não tem data de emissão. Diga-se, que 

no caso, não há provas de que a parte tenha tido ciência da inscrição em 

data anterior, o que poderia facilmente ser verificado mediante 

requerimento ao órgão arquivista a data da notificação prévia. Nesse 

passo, considerando que a presente ação foi ajuizada em 10/2019, não há 

falar em prescrição da pretensão autoral com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Passo para análise do mérito. Trata-se a 

presente ação de pedido de declaração de inexistência de débito e 

condenação da empresa Reclamada por danos morais, haja vista 

alegação da parte autora de que realizou o pagamento dos acordos 

firmados com a empresa Reclamada, contudo, esta inseriu seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos que foram 

objeto de acordo. A Reclamada, em defesa, alega que os débitos 

mencionados pela autora não fazem parte do acordo, pugnando pela 

improcedência da presente ação. Pois bem. Dispõe o art. 6.º da Lei nº. 

9.099/95 que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, conforme disposto no art. 335, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. A propósito, litteris: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). “É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Assim sendo, após 

detida análise dos autos, tem-se que não merece ser acolhido o pedido 

formulado na exordial, diante da ausência de comprovação das alegações 

pela parte autora. A despeito de a parte autora ter apresentado faturas da 

Unidade Consumidora cadastrada em seu nome, e os comprovantes de 

pagamentos, deixou de apresentar provas de que os débitos de R$ 98,83 

(noventa e oito reais e oitenta e três centavos), vencimento em 

03/03/2015; R$ 107,74 (cento e sete reais e setenta e quatro centavos), 

vencimento em 03/04/2015 e; de R$ 136,24 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e quatro centavos), com vencimento em 03/05/2015, que ensejou 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, foram objeto dos dois 

parcelamentos. No caso, caberia a parte apresentar o termo de 

parcelamento firmado com a empresa Reclamada, ônus do qual não se 

desincumbiu (art. 373, I, do CPC), vez que poderia se beneficiar com o 

mesmo. Assim, diante da ausência de provas por parte da autora quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, concluo que a inclusão de seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, pois decorre da 

inadimplência das faturas de energia elétrica questionada nos autos. 

Nesta senda, tenho que não há que se falar em declaração de inexistência 
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de débito, tampouco condenação da empresa Reclamada por danos 

morais, uma vez que não restou comprovado alguma ilegalidade, devendo, 

portanto, a presente ação ser julgada improcedente. Nesse sentido: 3ª 

TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 2545/2007.Número do Protocolo:2545/ 2007.Data de 

Julgamento: 13-09-2007. E M E N T A:DANO MATERIAL – INSUFICIÊNCIA 

DE PROVAS - NÃO CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. Não havendo 

provas para sustentar as alegações contidas na inicial, a solução que se 

impõe é a improcedência do pedido. Recurso conhecido e não provido. 1ª 

TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 3386/2006.RELATOR: DOUTOR YALE SABO 

MENDES.Número do Protocolo:3386/ 2006.Data de Julgamento: 

09-02-2007.E M E N T A:EMENTA – RECURSO CIVEL INOMINADO – DANO 

MORAL – EXPEDIÇÃO DE FATURA – AUSENCIA DE PROVA DOSUPOSTO 

DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.Inexistindo 

prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e nexo de causalidade 

entre a emissão da fatura e os supostos danos suscitados pelo recorrido 

à luz do art. 333, I. do CPC, os danos morais apontados devem decorrer, 

necessária e diretamente, do inadimplemento da obrigação por parte da 

empresa reclamada, o que não restou demonstrado nos autos. TAMG - 

Tribunal de Alçada de Minas GeraisProcesso: 0433838-3 Apelação (Cv) 

Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Juiz Alberto Vilas 

Boas. Data Julgamento: 21/09/2004.Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA 

DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO 

VENCIDO. A proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

no tocante à inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a 

inércia da parte que, em momento adequado descura de adotar 

providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se 

acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos materiais e 

morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o ônus 

processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC.( ...). Ante o 

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

Civil, OPINO IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte autora. 

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis 

que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). P. I. C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013879-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013879-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARINALVA DE LIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II 

– PRELIMINARES Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo 

réu no que tange a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, 

para fins de ação de indenização por danos morais por inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir da data da ciência do fato 

gerador da pretensão, o que, in casu, ocorreu em 04/10/2019 (Id. 

25434749), data em que foi realizada a consulta dos dados do autor no 

cadastro de proteção ao crédito. Do mesmo modo, afasto a preliminar de 

ausência de interesse arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Por fim, rejeito a 

prejudicial de inépcia da inicial arguida pelo reclamado, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do NCPC. III - MÉRITO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débitos no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e 

dezesseis centavos), com data de inclusão em 13/06/2015, promovido 

pelo reclamado, uma vez que desconhece o referido débito. O reclamado, 

em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a parte 

autora inadimplente, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação do serviço 

é motivo suficiente para inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. O reclamado em sua peça de defesa insiste que houve 

contratação do serviço por parte do reclamante, entretanto, não 

apresentou sequer o número do contrato, ou, ainda, “telas de sistema”, 

como costuma fazer em casos semelhantes. Assim, não carreou aos 

autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os 

litigantes. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte reclamante para a referida contratação. Cumpre à 

instituição financeira agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. A 

propósito, vale frisar que o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Deste 

modo, não tendo o requerido examinado com cuidado a documentação 

apresentada para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por 

consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de 

falsários é fato previsível, e não tendo o banco adotado mecanismos 

tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. 

Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÕES - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral .Com o provimento do recurso e 

com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de 

majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do 

CPC. (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 
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VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas juntadas em contestação 

não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, 

posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando 

corroboradas por meio de outros elementos de prova . A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em telas de computador interno. Não restando 

comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a 

tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de 

produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há 

inscrição prévia. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 1001006-94.2019.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Vale frisar que em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos 

demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases 

sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, 

melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à ocorrência de 

danos morais. Em consulta ao sistema PROJUDI vislumbra-se que o 

reclamante ajuizou outra ação onde também discute a inscrição indevida 

de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, nos autos do 

Processo nº 80234776820168110002, é possível observar que a 

reclamante apresentou extrato de negativação em seu nome (mov. 1.2), 

onde possui inscrições preexistentes ao débito ora questionado e que não 

são objeto de demanda judicial. Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por 

dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. De outra banda, quanto ao pleito 

contraposto apresentado pela reclamada, também não merece prosperar 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o 

demandante, e, por conseguinte, a existência de débito em seu nome. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição indevida no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais 

e dezesseis centavos) e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011060-06.2019.811.0001 Reclamante: 

RENATA NAIR MARTINS SANTOS Reclamada: EVERON MOREIRA 

BATISTA Vistos, etc. RENATA NAIR MARTINS SANTOS ajuizou ação cível 

c/c pedido liminar em face de EVERTON MOREIRA BATISTA, objetivando a 

retomada de seu veículo. Narra a parte autora que noticiou a venda de seu 

veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, ano de fabricação 2011, modelo 2012 por 

meio do site OLX, sendo que um terceiro “Paulo-Intermediador”, entrou em 

contato com ela e disse que o Reclamado, seu primo estaria interessado 

na compra do veículo, iniciando-se assim, as tratativas da compra e venda 

do veículo. Por conseguinte, informa que realizou a transferência do 

veículo, contudo, não recepcionou o valor da venda do veículo, 

requerendo com a presente ação nulidade do negócio jurídico e com 

retorno da propriedade para si de forma definitiva. O Reclamado, por sua 

vez, afirmou em defesa que o terceiro também lhe dissera que era primo 

da autora, motivo pelo qual não há falar-se em desfazimento do negócio, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 

Apresentada impugnação. Pedido liminar indeferido. Sem preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Resta evidente nos 

autos que terceiro, estelionatário, intermediou a venda do veículo que era 

de propriedade da autora ao réu por um preço bem abaixo do ofertado 

pela parte autora. O intermediador como pode ser constatado nos autos 

requereu que ambos não comentassem sobre o valor do negócio jurídico 

no ato do encontro dos dois, fazendo-se passar por primo de ambas as 

partes. De início, vale registrar que os documentos apresentados pela 

parte autora não comprova que a parte requerida tenha agido, no mínimo, 

em conluio culposo ao se unir a uma pessoa que não conhecida e 

acreditar ingenuamente em suas palavres e promessas. Ônus probatório 

não satisfatoriamente cumprido (art. 373, I, do CPC). É necessário 

ressaltar, ainda, que a parte autora não agiu com o dever de cautela 

necessária a caracterização de negócios jurídicos em ambiente virtual. 

Ambas as partes foram vítimas, contudo a venda do veículo pela autora ao 

réu, não se efetivou, diante da frustração de seu pagamento, de modo 

que, não obstante a boa fé, o requerido deve devolver o bem em definitivo 

e buscar a reparação perante terceiro que lhe ludibriou, com a promessa 

de falso pagamento. Tendo havido o inadimplemento por parte do réu, o 

veículo deve voltar à parte autora. Desta feita, considerando o fato 

noticiado e comprovado nos autos, opino pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para declarar nulo o negócio 

jurídico objeto da presente ação, em razão da constatação da fraude 

determinar que o Reclamado proceda a transferência do veículo junto ao 

DETRAN-MT veículo PLACA OAC 716, RENAVAM 00331401517, PLACA 

ANTERIOR OAC 0716/AM, tipo automóvel, Marca/Modelo 

149560-CHEVROLET/CELTA 1.0, fabricação/ano 2011/2012, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais)- não se trata de multa diária. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. P. I. C. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014103-48.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUCIMARIO APARECIDO ALVARES RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Verifico que a parte Reclamante já havia distribuído 

anteriormente uma ação contra a Reclamada pelos mesmos fatos, 

possuindo os mesmos pedidos e causa de pedir, também com os mesmos 

valores questionados, conforme se verifica do processo de n° 

80580068220178110001 (PROJUDI), que tramitou no Oitavo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá, sendo que a reclamação foi julgada 

improcedente e transitado em julgado, ocorrendo a coisa julgada. Naquele 

caso, a parte autora havia ajuizado ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais contra a Telefônica 

Brasil S/A ação esta que fora julgada improcedente no primeiro grau no 

sentido de declarar inexistente o débito no valor de R$ 153,90 (cento e 

cinquenta e três reais e noventa centavos), referente ao contrato nº 

2129295679. Saliento que verifiquei minunciosamente os documentos 

apresentados no presente feito e no processo n. 80580068220178110001 

onde se constata que a causa de pedir e o pedido da parte autora são 

exatamente os mesmos. Na presente demanda o reclamante, novamente, 

pretende a declaração de inexistência do débito discutido na primeira 

demanda e a consequente condenação da empresa de telefonia ao 

pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição 

indevida de débito que reputa inexistente. Vale dizer que a única diferença 

é que a parte autora apresenta o registro de negativação extraído em 

diferentes sistemas disponibilizados na internet, contudo, a inscrição é 

referente ao mesmo débito questionado na ação anterior e que já fora 

declarado inexistente. Diante do exposto, resta operada a COISA 

JULGADA, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, 

que determina a extinção do processo sem resolução de mérito: V - 

quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de 

coisa julgada; Insta ressaltar que a coisa julgada é matéria de ordem 

pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o art. 485, § 

3º, do CPC. De outro lado, ressalta-se que é dever das partes a exposição 

dos fatos de acordo com a verdade, bem como não formular pretensões 

destituídas de fundamento, nos termos do art. 77, I e II, CPC. No caso 

concreto, a presente ação foi ajuizada com a omissão da verdade ou, até 

mesmo, a falta desta, uma vez que a parte pretende nova condenação 

embasada em fatos já discutidos em primeiro grau, buscando utilizar de 

artimanhas para induzir este Juízo em erro. Aventura-se a fim de obter 

vantagem indevida. Tenho, assim, que a parte autora utilizou-se da 

presente ação para obter vantagem indevida, caracterizando a litigância 

de má-fé na forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V, todos do NCPC. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO NEGATIVA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. I - 

Comprovada a contratação que originou o débito impugnado pela parte 

autora, a qual não demonstrou o pagamento dos valores que ensejaram a 

inscrição de seu nome em rol de inadimplentes, a anotação negativa 

configurou-se em exercício regular de direito, não havendo qualquer ilícito 

civil e dever de indenizar. II - A postura processual da autora, de ajuizar a 

presente ação alegando desconhecer a dívida pela qual teve seu nome 

negativado, mesmo já havendo recebido toda a documentação pertinente, 

como a cópia do contrato e comprovantes do débito em ação exibitória 

anteriormente ajuizada, denota claro objetivo de auferir indenização 

indevida e infração ao que dispõe o art. 17, II e III, do CPC/73, sendo 

cabível a aplicação das penalidades por litigância de má fé, previstas no 

art. 18 do mesmo diploma legal. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70069121671, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/06/2016). Desta 

feita, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, reconheço a coisa 

julgada do presente feito e, por consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ainda, condeno a parte 

Reclamante, em razão de suas reiteradas tentativas de propor a mesma 

ação, à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do valor da 

causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em a 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do NCPC. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza) Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013840-16.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: IZALDO ESPINOSA REQUERIDO: ÁGUAS CUIABÁ S/A 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

formulada por IZALDO ESPINOSA em desfavor da empresa ÁGUAS 

CUIABÁ S/A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, 

diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, 

passando ao julgamento antecipado da lide. Antes, contudo, de apreciar o 

mérito da demanda, passo a análise das preliminares por ela arguida. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL e DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial arguida pela empresa Reclamada, porquanto os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, 

não necessitando de prova pericial. Igualmente, rejeita-se a preliminar da 

necessidade de inversão do ônus da prova, porquanto a referida se 

confunde com o mérito e com ele será analisada. MÉRITO: O cerne da 

presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de 

serviço da empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora de 

que devido à realização de obras de adequação feitas pela Reclamada na 

rua onde reside teve diversos transtornos. Em razão do ocorrido, pleiteia a 

parte autora a condenação da empresa Reclamada por danos materiais e 

morais. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: ?O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.? Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 
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suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) No caso em comento, embora comprovado 

nos autos a realização de obras de adequação pela empresa Reclamada 

na rua onde a parte autora reside, não há como imputar responsabilidade 

à mesma, seja de ordem material ou moral. Isso porque, não há provas nos 

autos que durante o período da realização da obra de adequação 

realizada pela Reclamada em Setembro de 2019 a residência da parte 

autora tenha ficado sem o fornecimento de água durante o período 

relatado (10) dias, ou de que tenha, em razão do ocorrido, tenha 

comunicado à Reclamada para resolver a situação. Para tanto, entendo 

que era necessária à apresentação de protocolos, estes não evidentes 

nos autos, com a finalidade de comprovar o alegado. Por outro lado, a 

empresa Reclamada, por meio do histórico de leitura comprovou a 

normalidade do abastecimento de água na residência da parte autora. 

Assim, concluo ser improcedente o pedido de dano material. Quanto ao 

dano moral, de igual forma, tenho por improcedente. Fato notório que toda 

obra causa transtorno e incômodo para quem realiza e para quem mora no 

local, contudo, os fatos ocorridos, não passam de mero aborrecimento e, 

incômodos do cotidiano decorrentes da execução de obra pública não 

possuem o condão de ensejar e amparar pedido de indenização por dano 

moral, especialmente quanto não há qualquer violação aos direitos da 

personalidade. Neste contexto, confira-se a lição de Sergio Cavalieri Filho 

(in ?Programa de Responsabilidade Civil? ? 5ª ed. ? São Paulo: Malheiros, 

2004, p. 98): ?[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].? Portanto, inexistindo nos autos 

provas acerca da efetiva ofensa à integridade psíquica da parte autora, 

não há se falar em dano passível de indenização, impondo-se a 

improcedência do pedido de condenação da empresa Reclamada por dano 

moral. Igualmente, não há se falar em dano material, em razão da ausência 

de provas. Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE 

AÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003074-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELLIPE XAVIER DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO OAB - MT25246/O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003074-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS FELLIPE 

XAVIER DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANUEL 

ANTONIO PEREIRA ARAUJO, GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI, 

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE POLO PASSIVO: VIA VAREJO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SAMPAIO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003078-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVALDO 

SAMPAIO PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA DA SILVA 

REZENDE, LEMIR FEGURI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003080-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003080-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATTHEUS YAN 

MONTEIRO DE ABREU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

YARID RECCO PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003082-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES OAB - MT27223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003082-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO LOPES POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 257 de 371



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003102-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003102-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL 

VINICIUS DA SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS MISSIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003104-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO DE DEUS 

MISSIAS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI FERNANDES BALEEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003119-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALCI 

FERNANDES BALEEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAIS 

CARVALHO DA SILVA POLO PASSIVO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003125-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003125-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDINO 

GONCALVES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: CENTRAIS 

ELETRICAS DE RONDONIA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006093-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PAGAMENTO JUNTADO 

NOS AUTOS, BEM COMO, PARA INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E CPF 

PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SOUSA AQUINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003170-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EUNICE SOUSA 

AQUINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003173-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003173-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DURA-LEX 

SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RODRIGO SPADA SALGUEIRO, THIAGO RIBEIRO, CARLOS 

JOSE DE CAMPOS POLO PASSIVO: CAIXA SEGURADORA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003183-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003183-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA SOUSA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO POLO PASSIVO: COPEL DISTRIBUICAO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003187-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZE RODRIGUES DE ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003187-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONIZE 

RODRIGUES DE ARAUJO MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003080-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003080-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MATTHEUS YAN MONTEIRO DE ABREU REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Visto. I- Intime-se a parte 

Reclamante para apresentar, no prazo de 15 dias, comprovante de 

endereço atualizado e em seu nome, ou comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI FERNANDES BALEEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003119-68.2020.8.11.0001. 

AUTOR: VALCI FERNANDES BALEEIRO REQUERIDO: 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Emende a parte Reclamante 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando comprovante de endereço atualizado em seu nome ou se 

em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do 

endereço declinado e procuração recente, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003143-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIENE DENIZE LEVENTI FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA VINHA BITTAR TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO OAB - MT20786/O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT23250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

PROCESSO n. 1003202-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THELMA VINHA 

BITTAR TEODORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA DE 

ABREU CAVALCANTI, ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO POLO 

PASSIVO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003204-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE KELLY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003204-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSE KELLY DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE VILALVA DE 

MAGALHAES POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013455-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WILSON EGLESIER CASANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ALVES TESOURA (REQUERIDO)

SILVERIO LOPES TESOURA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020569-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO THOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA ALMEIDA THOMAZINI OAB - MT19253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. DE ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016316-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO SANTIN SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003217-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KAROLAINE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021640-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA MENEZEZ GUALBERTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BORGES MAGELLA (REQUERIDO)

PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito 

na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias 

I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SOUSA AQUINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003170-79.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EUNICE SOUSA AQUINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único do CPC), apresentando o Contrato de Prestação de 

serviços formalizado perante a Reclamada, sob pena de indeferimento da 

antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003224-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NANCI FABIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003224-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NANCI FABIANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 260 de 371



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012318-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 15:40 Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

26/11/2019 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003228-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003228-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011873-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR CANDIDO ANJOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. PARTE REQUEREU OS BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMO A RECORRIDA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016964-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON NUNES DUARTE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 16:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003204-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE KELLY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003204-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSE KELLY DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Visto. I- 

Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único do CPC), apresentando o Contrato de Prestação de 

serviços formalizado perante a Reclamada, bem com, o número de 

telefone pelos quais recebe ligações da parte Reclamada, comprovando 

ainda sua titularidade, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. 

II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021610-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MEDEIROS REGNER (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003248-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINIO DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003248-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CEZINIO DA 

SILVA BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE SOUZA 

BORGES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003258-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003258-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO DE 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CINTIA NAGILA 

SANTOS PINHEIRO POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022452-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CAROLINE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003293-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LOPES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003293-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

LOPES MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003298-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TAYNE SOUZA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK VINICIUS CORREA 

DA COSTA, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022242-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYZA DA SILVA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003300-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO ARRUDA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ARRUDA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT17643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003306-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE COSTA 

POSSARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE COSTA POSSARI 

POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022109-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OCIL RAMOS SOARES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003312-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACI JOSEFINA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003312-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACI JOSEFINA 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003314-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA PATRICIA 

CORDEIRO DO AMARAL VAILANT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009678-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO TURATO (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003320-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003320-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAYNE SOUZA 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE MARIA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003322-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY APARECIDA RIBEIRO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003322-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANY 

APARECIDA RIBEIRO E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

FERRAZ TORRES NETO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ARAUJO LOPES (REQUERIDO)

 

Certifico que o AR é negativo. Certifico ainda, que a audiência de 

conciliação será redesignada. Intimo o Promovente, para no prazo de 05 

(cinco) dias fornecer novo endereço completo (CEP, RUA, Nº E BAIRRO) 

da promovida.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008836-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MAGALHAES JESUS DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008836-95.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: ROSANA MAGALHAES JESUS DA COSTA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A Proceda-se com a renovação da 

diligência de citação da parte reclamada, tendo em vista que não houve 

retorno da carta A.R. expedida no ID. nº 24182595. Designe-se nova data 

para a sessão conciliatória. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008871-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008871-55.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE FERREIRA DA COSTA NETO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A Acolho a justificativa apresentada no 

ID. nº 26245790. Designe-se nova data para a sessão conciliatória. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003333-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IGOR MATEUS 

MARQUES TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE KAROLINE 

GONCALVES LIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003915-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASMIN LOHAINE DE ALMEIDA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Intime-se a parte exequente para que traga aos autos a planilha de cálculo 

do débito atualizado, nos prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Destaco desde já que os honorários advocatícios 

estabelecidos no art. 523, §1º do CPC não se aplicam em sede de Juizado 

Especial, sendo inclusive considerados indevidos, de acordo com o 

preconizado no Enunciado nº 97 do FONAJE. Com a juntada, conclusos 

para penhora on-line. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005248-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIR PEREIRA PAIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Intime-se a parte exequente para que traga aos autos a planilha de cálculo 

do débito atualizado, nos prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Destaco desde já que os honorários advocatícios 

estabelecidos no art. 523, §1º do CPC não se aplicam em sede de Juizado 

Especial, sendo inclusive considerados indevidos, de acordo com o 

preconizado no Enunciado nº 97 do FONAJE. Com a juntada, conclusos 

para penhora on-line. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003284-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TAKEO MOREIRA SHIBAFUJI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DE ARRUDA NORONHA LUZ SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Intime-se a parte exequente para que traga aos autos a planilha de cálculo 

do débito atualizado, nos prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Destaco desde já que os honorários advocatícios 

estabelecidos no art. 523, §1º do CPC não se aplicam em sede de Juizado 

Especial, sendo inclusive considerados indevidos, de acordo com o 

preconizado no Enunciado nº 97 do FONAJE. Com a juntada, conclusos 

para penhora on-line. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005677-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO TRES IRMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Intime-se a parte exequente para que traga aos autos a planilha de cálculo 

do débito atualizado, nos prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Destaco desde já que os honorários advocatícios 

estabelecidos no art. 523, §1º do CPC não se aplicam em sede de Juizado 

Especial, sendo inclusive considerados indevidos, de acordo com o 

preconizado no Enunciado nº 97 do FONAJE. Com a juntada, conclusos 

para penhora on-line. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA VINHA BITTAR TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO OAB - MT20786/O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT23250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003202-84.2020.8.11.0001 

AUTOR: THELMA VINHA BITTAR TEODORO REU: BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS Emende a parte reclamante a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), apresentando 

instrumento procuratório atualizado e documento pessoal legível, sob pena 

de seu indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003343-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003343-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

PEREIRA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE 

PEREIRA CARVALHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003348-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (REU)

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA (REU)

 

PROCESSO n. 1003348-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:Deivison 

Roosevelt do Couto ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEIVISON 

ROOSEVELT DO COUTO POLO PASSIVO: SOCIEDADE MINEIRA DE 

CULTURA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003298-02.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: TAYNE SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Emende a parte reclamante a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), apresentando 

comprovante de endereço atualizado (água, energia ou telefonia) em seu 

nome, ou se em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 330, 

CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na 

pasta de urgência. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014730-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014730-52.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LUDCESAR VIEIRA DE ASSIS REQUERIDO: CIC - CENTRAL 

DE IMOVEIS CUIABA LTDA Defiro o pleito de ID. 28283251. Realize, por 

oficial de justiça, a diligência de citação, para o devido cumprimento do ID. 

25978512. Designe-se nova data para a sessão conciliatória. Intime-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003354-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARROS VALENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003354-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

BARROS VALENTE POLO PASSIVO: VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003296-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETH BENEDITA DE LIMA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003342-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 
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BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SAMPAIO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003078-04.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIVALDO SAMPAIO PINHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável à 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida. Reclamação que pretende em antecipação de 

tutela a retirada da negativação, sob a alegação de inexistência de relação 

jurídica. Porém, no extrato atual do SERASA (abaixo), consta a existência 

de outros registros, não se podendo afirmar, de início, a necessidade da 

medida. ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C 

A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: EDIVALDO 

SAMPAIO PINHO DATA NASCIMENTO: 29/06/1976 CPF: 537.654.511-34 ---

---------------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / 

MT ------------------------------------------- * CREDOR: SOMATEM - CEMITERIO 

PQ.CUIABA ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 

31/12/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 32100 VALOR: 

540,00 DATA INCLUSAO: 15/12/2017 ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

DATA VENCIMENTO: 11/01/2020 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

18000008555527613030 VALOR: 293,10 DATA INCLUSAO: 27/01/2020 * 

CREDOR: BANCO BRADESCO S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

TELEFONE: 0800 557 222 DATA VENCIMENTO: 20/05/2019 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 537654511000034EC VALOR: 148,82 DATA 

INCLUSAO: 21/06/2019 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN TELEFONE: 0800 774 1515 DATA VENCIMENTO: 

01/09/2018 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0000899992224994 VALOR: 

489,21 DATA INCLUSAO: 15/02/2019 ------------------------------------------- 

ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM -----

-------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT 

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: 

CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / MT ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m) um total de 4 

registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). ------------------

------------------------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto 

ao(s) credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta 

apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do 

SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos 

privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. -

------------------------------------------ NUM.PROTOCOLO: 002.222.305.381-8 

28/01/2020 13:04:31-horario de Brasilia-FIM -------------------------------------

------ Assim, havendo anotações outras e não discutidas em juízo, 

INDEFIRO o pedido antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão 

presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual 

defiro, exceto no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal 

caraterística insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo 

pedido diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser 

por Carta AR, salvo se possível a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JN VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002280-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO 

REQUERIDO: JN VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida que, 

no caso, não se encontram presentes, posto que as informações trazidas 

pela parte Reclamante estão fundadas em alegações unilaterais, 

circunstâncias estas que tornam temerárias a concessão da providência 

Reclamada, de natureza satisfativa, restando prudente aguardar o 

contraditório. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. Inexistindo pedido 

diverso, a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por 

Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SOUSA AQUINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003170-79.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EUNICE SOUSA AQUINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. 

A possibilidade de antecipação de tutela antecipada nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c.Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na alegação de cancelamento em 01/11/2019 do plano 

VIVO CONTROLEDIGITAL 3GB no valor mensal de R$ 51,99 (cinquenta e 

um reais e noventa e nove centavos) na linha nº (65) 99932-2543, em 

virtude de receber proposta mais agradável de outra operadora, bem 

como, o reconhecimento em tese, de realização de cobrança indevida, 

pela parte Reclamada ao emitir boletos com vencimentos em 17/12/2019 e 

17/01/2020, com a inclusão de cobrança do aludido plano cancelado. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de manter a parte Reclamante submetida à cobrança de plano que fora por 

ela cancelado (VIVO CONTROLEDIGITAL 3GB). Isto posto, com 

fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda a cobrança do plano VIVO CONTROLEDIGITAL 3GB na linha 

telefônica: (65) 99932-2543; b) restabeleça, no prazo de 3 (três) dias, a 

referida linha telefônica nos limites do cancelamento (pré-pago); c) 

suspenda as cobranças das faturas descrita na inicial; e, d) não promova 

a negativação do nome da parte reclamante referente as mencionadas 

faturas, ou, se já ocorrido, promova a exclusão, no prazo de 10 (dez) 
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dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito-II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA NOVAIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002588-79.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA NOVAIS SANTOS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 

8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na resistência da parte Reclamante em razão da fatura 

de consumo acostada à inicial, bem como, da prova pré-constituída da 

inexistência de irregularidade no sistema hidrosanitário da matrícula nº 

361708-4. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante a serviço 

essencial, cuja continuidade é assegurada pelo art. 22, do CDC. Isto posto, 

com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada, até decisão final ou posterior decisão do 

juízo: a) suspenda a cobrança da fatura de consumo acostada à inicial; b) 

não promova a negativação do nome da parte Reclamante em razão desta 

e, se já ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; c) não promova a 

suspensão do serviço em razão da fatura discutida e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de serviço 

essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado); d) promova a 

substituição do relógio medidor na matrícula nº 361708-4, no dia 

06/02/2020, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO 

ou órgão equivalente, com registro nos autos e regular envio das faturas 

de consumo para pagamento pelo usuário; e, e) apresente nos autos 

cópia das 3 (três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do 

item “d”. A presente antecipação não exime a UC de disponibilizar as 

condições técnicas adequadas à instalação e, de outro lado, não obriga a 

Empresa Reclamada, acaso haja pendência atual financeira/técnica que 

justifique(m) a interrupção dos serviços que, obrigatoriamente, deverá ser 

noticiado nos autos no mesmo prazo do item “c”. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Ainda, 

antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade 

processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos 

legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Mandado, com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003248-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINIO DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003248-73.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CEZINIO DA SILVA BOTELHO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Trata-se de pedido liminar formulado, na qual a parte 

reclamante pretende a concessão da medida para que a reclamada retire 

os seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, para a 

concessão de medida de urgência deve restar caracterizado nos autos a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Em síntese, a parte autora 

alega que desconhece o contrato discutido, sendo indevida a cobrança do 

valor de R$ 489,68 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito 

centavos), tendo em vista que já houve a portabilidade de seu número 

telefônico para outra operadora. Por se tratar de relação consumerista e o 

consumidor hipossuficiente - além de se tratar de fato negativo - a 

alegação da parte reclamante reveste-se de uma presunção apriorística, 

sujeita ao contraditório postecipado e à prova nele produzida. Aí resta 

configurado o fumus boni iuris. Acerca do periculum in mora, esse resta 

apontado pelos prejuízos que experimenta com a anotação nos 

cadastrados de restrição ao crédito. Não se cogita em irreversibilidade do 

provimento, porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da 

demanda sem que isso implique em impossibilidade de retornar ao status 

atual. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para o fim de 

DETERMINAR a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, desde que seja referente à dívida 

discutida nos autos. Para tanto, determino que se oficie ao órgão 

negativador correspondente, para cumprimento da liminar. Considerando, 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova. Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003776-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003776-44.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

JUNIOR DE SOUZA SILVA Tentada a diligência de citação da parte 

executada, não logrou êxito. Instada a se manifestar, a exequente requer 

a citação por edital nos termos do Enunciado 37 do FONAJE. A citação 

editalícia nos Juizados Especiais é exceção, sendo cabível apenas 

quando versar sobre arresto executivo de bens. No presente caso, não 

se trata de pedido de penhora antecipada, mais sim de citação do 

executado que está em lugar não sabido. Neste viés, não se aplica o 

disposto no Enunciado nº 37 do FONAJE, entretanto cabe ao exequente 

diligenciar para encontrar o endereço correto do executado. Deste modo, 

intime-se o exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias informe o 

endereço do executado, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006376-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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Efetivada a consulta no sistema INFOJUD, segue em separado a cópia dos 

endereços solicitados. Os documentos deverão permanecer em 

Secretaria, em arquivo próprio e devidamente identificado o processo de 

origem, para consulta em balcão pela parte interessada, sendo vedada a 

extração de cópia, nos exatos termos da CNGC. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito ou requer o que entender de direito sob 

pena de arquivamento, consignando prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006373-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Efetivada a consulta no sistema INFOJUD, segue em separado a cópia dos 

endereços solicitados. Os documentos deverão permanecer em 

Secretaria, em arquivo próprio e devidamente identificado o processo de 

origem, para consulta em balcão pela parte interessada, sendo vedada a 

extração de cópia, nos exatos termos da CNGC. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito ou requer o que entender de direito sob 

pena de arquivamento, consignando prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILGLENY PEREIRA BARBALHO FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Efetivada a consulta no sistema INFOJUD, segue em separado a cópia dos 

endereços solicitados. Os documentos deverão permanecer em 

Secretaria, em arquivo próprio e devidamente identificado o processo de 

origem, para consulta em balcão pela parte interessada, sendo vedada a 

extração de cópia, nos exatos termos da CNGC. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito ou requer o que entender de direito sob 

pena de arquivamento, consignando prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006472-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA CARVALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Efetivada a consulta no sistema INFOJUD, segue em separado a cópia dos 

endereços solicitados. Os documentos deverão permanecer em 

Secretaria, em arquivo próprio e devidamente identificado o processo de 

origem, para consulta em balcão pela parte interessada, sendo vedada a 

extração de cópia, nos exatos termos da CNGC. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito ou requer o que entender de direito sob 

pena de arquivamento, consignando prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006478-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEL FELIX MILHOMENS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Efetivada a consulta no sistema INFOJUD, segue em separado a cópia dos 

endereços solicitados. Os documentos deverão permanecer em 

Secretaria, em arquivo próprio e devidamente identificado o processo de 

origem, para consulta em balcão pela parte interessada, sendo vedada a 

extração de cópia, nos exatos termos da CNGC. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito ou requer o que entender de direito sob 

pena de arquivamento, consignando prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006329-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR NEVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

Efetivada a consulta no sistema INFOJUD, segue em separado a cópia dos 

endereços solicitados. Os documentos deverão permanecer em 

Secretaria, em arquivo próprio e devidamente identificado o processo de 

origem, para consulta em balcão pela parte interessada, sendo vedada a 

extração de cópia, nos exatos termos da CNGC. Intime-se a exequente 

para dar prosseguimento ao feito ou requer o que entender de direito sob 

pena de arquivamento, consignando prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003300-69.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO ARRUDA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de “ação de 

inexistência de dívida com pedido de antecipação de tutela”. Para que se 

possa conceder a tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Em síntese, alega o reclamante 

que é consumidor da reclamada, sendo o valor de R$ 434,16 

(quatrocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) seu consumo 

médio mensal dos últimos 06 (seis) meses. Contesta que no mês de 

dezembro/2019 recebeu a fatura no valor de R$ 659,52 (seiscentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo que este 

consumo não condiz com a sua realidade. Aí resta configurado a 

probabilidade do direito. O fornecimento de energia é de serviço público, 

porque ela é um bem indispensável, mas sujeito à contraprestação do 

consumidor via tarifa. O perigo de dano é patente, uma vez que se trata de 

serviço essencial, bem como a obrigação de fornecimento adequado do 

serviço está prevista no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor. Não 

se cogita em irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual. Por tais razões, DEFIRO a 
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concessão da tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR que a 

reclamada: a) suspenda a cobrança da fatura de dezembro/2019; b) se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora de nº 6/221466-6; e, c) não insira os dados do reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Consigno que esta decisão só é válida 

para o débito discutido nestes autos. Arbitro, desde já, para o caso de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Considerando, a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como intime-se do deferimento da antecipação e da audiência de 

conciliação por carta A.R., com as cópias necessárias. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT17643-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003306-76.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LUCIANE COSTA POSSARI REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Trata-se de pedido liminar formulado pela parte 

reclamante, onde pretende a concessão da medida para que a reclamada 

retire os seus dados dos órgãos de restrição de crédito. Com efeito, para 

a concessão de medida de urgência deve restar caracterizado nos autos 

a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em síntese, a parte autora 

argumenta que aceitou proposta de parcelamento da dívida, no montante 

de R$ 830,70 (oitocentos e trinta reais e setenta centavos), em 03 (três) 

vezes de R$ 276,90 (duzentos e setenta e seis reais e noventa 

centavos), onde a primeira parcela já resta adimplida, contudo, a 

negativação em seu nome perdura. Aí resta configurado o fumus boni 

iuris. Acerca do periculum in mora, esse resta apontado pelos prejuízos 

que experimenta com a anotação nos cadastrados de restrição ao crédito. 

Não se cogita em irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser 

modificado no curso ou ao final da demanda sem que isso implique em 

impossibilidade de retornar ao status atual. Diante do exposto, DEFIRO a 

liminar vindicada, para o fim de DETERMINAR que a reclamada proceda 

com a retirada do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, 

desde que seja referente à dívida discutida nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias. Para tanto, determino que se oficie ao órgão negativador 

correspondente, para cumprimento da liminar. Considerando, a relação 

consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a 

inversão do ônus da prova. Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003343-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003343-06.2020.8.11.0001 

AUTOR: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de reclamação cível 

com pedido liminar, na qual pretende a parte reclamante “a abstenção da 

reclamada em suspender o fornecimento da energia elétrica da UC 

6-2724955-6, bem como, que apresente o histórico de consumo da UC 

6/706633-5 do ano de 2018 que era em nome desta reclamante, para que 

seja comparada com a UC 6-2724955-6, vez que tal informação 

encontra-se em posse e domínio da reclamada” (sic). Para que se possa 

conceder a tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano, requisitos que, in casu, 

ocorrem. Exsurge dos autos que o reclamante está contestando a fatura 

do mês de novembro/2019, no valor de R$ 355,10 (trezentos e cinquenta e 

cinco reais e dez centavos). Informa que referido valor não condiz com 

sua média de consumo mensal, bem como pondera que realizou 

reclamação administrativa junto ao PROCON. O fornecimento de energia é 

de serviço público, porque ela é um bem indispensável, mas sujeito à 

contraprestação do consumidor via tarifa. O perigo de dano é patente, 

uma vez que se trata de serviço essencial, bem como a obrigação de 

fornecimento adequado do serviço está prevista no art. 22, do Código de 

Defesa do Consumidor. Não se cogita em irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual. Por tais 

razões, DEFIRO parcialmente a concessão da tutela de urgência, para o 

fim de DETERMINAR que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora nº 6/2724955-6, desde 

que seja referente ao débito discutido nestes autos. Arbitro, desde já, 

para o caso de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Considerando, a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como intime-se do deferimento da antecipação e da 

audiência de conciliação por carta A.R., com as cópias necessárias. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018962-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RENATA DO PRADO VANNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018962-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELE RENATA DO PRADO VANNI REQUERIDO: 

KROTON EDUCACIONAL S/A, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Visto. 

I- DEFIRO o pedido de id. 28509300. II- Designe-se nova data para 

realização da audiência de conciliação. III- Após, aguarde-se o prazo da 

decisão de id. 28331566, vencido o prazo, voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018341-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA BENEDITA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018341-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIETA BENEDITA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Peticiona a 
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parte reclamante informando o descumprimento da liminar. Posto isso, 

determino seja a parte reclamada intimada pessoalmente para o fim de dar 

integral cumprimento ao que deliberado nos movimentos de Id. 26518470 e 

Id. 28330631, qual seja o restabelecimento do serviço de energia junto à 

UC n° 6/308957-0. Anoto para tanto o prazo de 04 (cinco) horas. Fixo, 

para a hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. 

Determino que o mandado de intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. Intime-se. Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008076-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA CRUZ ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008076-49.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: LEANDRO DA CRUZ ALMEIDA Vistos, Diante da demora do 

retorno na carta, bem como pela impossibilidade de rastrear-lá por ter sido 

enviada por meio de remessa local, resta prudente a expedição de nova 

carta de citação. Intime-se. Cite-se, expedindo o necessário. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-25.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MORAES E SOUZA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002126-25.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: JOSE DE MORAES E SOUZA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos pessoais do representante legal da 

empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-13.2020.8.11.0001

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

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002282-13.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia dos documentos pessoais do representante 

legal da empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002347-08.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANA BENEDITA MAGALHAES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002347-08.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: EDIANA BENEDITA MAGALHAES Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos pessoais do representante legal da 

empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-51.2020.8.11.0001

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

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ELEONORA CATHARINO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002467-51.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: ANGELA ELEONORA CATHARINO Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia dos documentos pessoais do representante 

legal da empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012322-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WILIAM PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012322-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA REQUERIDO: PEDRO 

WILIAM PEIXOTO DA SILVA Vistos. Indefiro o pedido de Id. 28422967, 

porquanto a demanda é de interesse do reclamante, compete a esse a 

indicação de endereço para a citação do reclamado. A requisição de 

dados acerca da localização do reclamado é medida excepcional, 

porquanto exigente o exaurimento dos meios postos à sua disposição 

para a localização da parte. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar endereço para a citação, sob pena de extinção e 

consequente arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-31.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIRENE BAPTISTA DE MELLO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002630-31.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: CLAUDIRENE BAPTISTA DE MELLO Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia dos documentos pessoais do representante 

legal da empresa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002276-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002276-06.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - 

ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO(A): JOSENIR MONTEIRO DA SILVA 

JUNIOR Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002534-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MALIBU RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BORDIN TRELLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002534-16.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

MALIBU RESIDENCE EXECUTADO(A): ANDRE BORDIN TRELLES Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002681-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (EXEQUENTE)

TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002681-42.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: TIAGO EMANUEL 

KONERAT MILANI e outros EXECUTADO(A): JOILSON BORGES DE SOUZA 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT27470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003093-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEITOR 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

RODRIGUES DE SOUZA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010592-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MANOEL DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004135-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte Promovida, para que proceda ao pagamento 

da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida 

ao valor a multa de dez por cento, prevista no artigo 523, § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009864-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003106-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003106-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA 

SAMPAIO RODRIGUES CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WANER SANDRO CESAR FRANCA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003110-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AUGUSTO DE MOURA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003110-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

AUGUSTO DE MOURA LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAMIAO 

ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT POLO PASSIVO: BLM INDUSTRIA E 

COMERCIO DE VESTUARIO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003113-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELLEN CRISTINA 

DE AMORIM SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO 

MACEDO DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: Aguas 

Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006198-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CULAU SOARES (REQUERIDO)

 

Certifico que expedi intimação ao patrono da parte promovente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA LOPES VANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003131-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DALVINA LOPES 

VANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003132-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVALDO DA 

SILVA TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFER AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

 

Processo n. 1001699-28.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 272 de 371



legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DIOGO 

DE OLIVEIRA DA CRUZ - MT16377-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 

09:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002886-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002886-71.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - MT24792/O-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 09/03/2020 Hora: 17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCOS CARVALHO DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001246-33.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - MT26523/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

02/03/2020 Hora: 17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003157-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003157-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NOEMIA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003161-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA (AUTOR)

ALINI DO NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003161-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAUROZAN 

CARDOSO SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAUROZAN CARDOSO SILVA POLO PASSIVO: EDESTINOS.COM.BR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010248-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RENATO DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010248-61.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - MT5604-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

12/11/2019 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003184-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA MARTINS DE ALMEIDA CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003184-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUDIMILA 

MARTINS DE ALMEIDA CAVALCANTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002292-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

 

Processo n. 1002292-57.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: MARCOS 

DAVI ANDRADE - MT11656-A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 

14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REU)

 

Processo n. 1002657-14.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: STEPHANY 

QUINTANILHA DA SILVA - MT22989/O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 

11:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERT PRATTS MEIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002692-71.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIGREISO REIS LINO - MT0016750A , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 

12:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO BEZERRA ZANON (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002711-77.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DURVAL TEODORO DE MELO - MT3701-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

09/03/2020 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002716-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TABATA PEREIRA PAIM GROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002716-02.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: FAGNER DA 

SILVA BOTOF - MT12903-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 09/03/2020 Hora: 

14:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010460-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010460-82.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: GINCODELTA 
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INCORPORACOES LTDA Vistos, Indefiro o pedido que consta no ID. 

28399250, visto que garantido o juízo com o bem ofertado pela executada. 

Mantenho a audiência de conciliação designada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-53.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAMIL ELOISA DE AMORIM (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002150-53.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: DEJAMIL ELOISA DE AMORIM Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos de identificação pessoal e instrumento 

do mandato, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002499-56.2020.8.11.0001

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

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO HORACIO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002499-56.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: AGNALDO HORACIO Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos 

cópia dos documentos de identificação pessoal e instrumento do mandato, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo 

único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003097-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALLYSSON COSTA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor da parte 

exequente, do montante depositado nos autos, observando os dados 

bancários informados na mov. anterior. (Alvará n. 581889-3/2020) 

Aguarde-se integral cumprimento da obrigação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE ALMEIDA BOURET GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS - SCP SHOPPING 

ESTACAO CUIABA (REQUERIDO)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (REQUERIDO)

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002550-67.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BOURET GUIMARAES 

REQUERIDO: CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO 

CUIABA PLAZA SHOPPING, BR MALLS ADMINISTRACAO E 

COMERCIALIZACAO 01, PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS - 

SCP SHOPPING ESTACAO CUIABA, ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-45.2020.8.11.0001

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

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE FICAGNA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002642-45.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: MICHELLE FICAGNA DE OLIVEIRA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando 

aos autos cópia dos documentos de identificação pessoal e instrumento 

do mandato, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002910-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002910-02.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos instrumento do 

mandato, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003056-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA JULIANE GUILHERME PAGANINI (EXECUTADO)

RONALDO PIERRE UEMURA PERROT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003056-43.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMNIO EDIFCIO MAISON ISABELA EXECUTADO: 

RONALDO PIERRE UEMURA PERROT, SILVIA JULIANE GUILHERME 

PAGANINI Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos instrumento do 

mandato, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003207-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO DE MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003207-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

PEDRO DE MORAES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-53.2020.8.11.0001

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

EDERSON LAZARO BUENO OAB - 021.116.921-82 (REPRESENTANTE)

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(INTERESSADO)

 

Processo n. 1002732-53.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-84.2020.8.11.0001

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

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA OAB - MT12822-O (ADVOGADO(A))

ENILZA VITORIO PACHECO DE ALMEIDA OAB - 207.070.021-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (INTERESSADO)

 

Processo n. 1002135-84.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - MT12822-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

24/03/2020 Hora: 08:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003232-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003232-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS DE 

OLIVEIRA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003241-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILMAR CORTEZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017097-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

LINDACIR ROCHA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1017097-49.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ODAIR 

APARECIDO BUSÍQUIA - MT11564-A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 

12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 
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comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018947-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGIB KRUGER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAGIB KRUGER OAB - MT4419-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre petição juntada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022292-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGMES COMERCIO DE COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE ESTETICA 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1022292-15.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

SOUZA PONCE - MT9202-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 

16:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003275-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003275-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA DA 

SILVA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003281-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003281-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURENCO 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO 

RODRIGUES DANTAS, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR POLO 

PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020490-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020490-79.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARIO 

GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - MT24755/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 16:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003295-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1003295-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE PEREIRA 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA DE SOUSA 

ANDRADE POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003297-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOURADO RODRIGUES 86192000115 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003297-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIO 

DOURADO RODRIGUES 86192000115 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: Banco Safra S-A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 
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10/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003318-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HINGRID GABRIELA SABINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003318-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HINGRID 

GABRIELA SABINO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021872-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE PAULO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT8153-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA REZENDE BEZERRA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021872-10.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ALVARO FERREIRA NETO - MT8153-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 

17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003324-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTFANI PAMELA FAGUNDES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003324-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ESTFANI 

PAMELA FAGUNDES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003330-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO CRUZ FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003330-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO 

AUGUSTO CRUZ FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021535-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021667-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017097-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

LINDACIR ROCHA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017097-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

LINDACIR ROCHA BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CARINNA MARIA MERCEDES VIEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO FERNANDO DE MORAES GODOY (REQUERIDO)

CLAUDIA VALERIA VALENTE DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000599-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE SENA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002429-39.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JOSIMAR 

LOURENCO RECLAMADO(A): TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

documento de identificação pessoal. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003034-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA AQUINO NEVES (REQUERENTE)

ROBERTO DIEGO LOPES VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT16103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003034-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANA AQUINO NEVES, ROBERTO DIEGO LOPES 

VALADARES REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013534-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AYLON DAVID NEVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013534-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AYLON DAVID NEVES JUNIOR REQUERIDO: BRADESCO 

SAUDE S/A Vistos, Conforme se colhe de id. 27919822, o mencionado 

acordo já foi homologado por sentença, com consequente extinção do 

feito pelo cumprimento da obrigação. Intime-se. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003364-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003364-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA KRISTINY 

GARAY RODRIGUES DE MORAES, DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE 

MORAIS POLO PASSIVO: BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021989-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRO OTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021989-98.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - MT13033-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 17:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002786-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SIMIONATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002786-19.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL VILA VERDE EXECUTADO(A): EDSON SIMIONATTO Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016531-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SALVADOR JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016531-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ SALVADOR JORGE DA CUNHA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, Certifique-se se houve o envio da carta de 

citação expedida em id. 26058421. Em caso negativo, designe-se nova 

audiência de conciliação, expedindo nova carta de citação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016249-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SUELE DIAS GAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016249-62.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BLESSING IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: RENATA 

SUELE DIAS GAIVA Vistos, Intime-se a parte autora para que junte aos 

autos cópia do termo do acordo celebrado. Anoto para tanto o prazo de 

cinco dias. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004666-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DO NASCIMENTO PINTO FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT16090-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação à 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015697-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015697-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CELSO AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Colha-se a manifestação da parte reclamante acerca do 

petitório de Id. nº 28415811, no prazo de 05 (cinco) dias. Anoto que o feito 

já se encontra apto a ser sentenciado, porquanto já realizada a audiência 

de tentativa de conciliação e apresentadas contestação e impugnação à 

contestação, de modo que a análise do pleito se dará por ocasião da 

prolação da sentença. Sem prejuízo da determinação acima, venham-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002497-86.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIRSO ALVES BARRETO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Tendo em vista a informação 

da parte reclamante de que a tutela de urgência restou cumprida, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDSON PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000566-48.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: RICHARDSON 

PARANHOS DA SILVA RECLAMADO(A): OI BRASILTELECOM DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
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de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017029-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO LEGGE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariana Braga Louzada OAB - MT8425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017029-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAOLO LEGGE SIMOES GAHIVA REQUERIDO: AVIANCA 

Vistos, Defiro o pedido de redesignação formulado no petitório de Id. nº 

28237449 e determino seja redesignada a audiência de tentativa de 

conciliação conforme pauta do juízo. Intime-se a parte reclamante para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar endereço que possibilite a realização da 

citação. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002279-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002279-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome. Determino 

ainda que a parte reclamante faça a juntada do extrato de negativação de 

origem do órgão no qual consta a inscrição. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021018-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VICTORIA DE SIQUEIRA FELICIO (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL DE SIQUEIRA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO Nº 1021018-16.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL GRANADA RECLAMADO(A): JOAO GABRIEL DE SIQUEIRA 

ROCHA e outros DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos o instrumento do mandato (procuração). Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002735-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LAIS EVANGELISTA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002735-08.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: BRUNA LAIS 

EVANGELISTA DA SILVA RIBEIRO RECLAMADO(A): LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Vistos, Já designada audiência de tentativa de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARQUES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002075-14.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: VIVIANE 

MARQUES SILVA RECLAMADO(A): ITAU UNIBANCO S/A DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009412-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUILHERME DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009412-65.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO GUILHERME DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BRASILIANO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002264-89.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: DAMIAO 

BRASILIANO DE MELO RECLAMADO(A): VIVO S.A. DECISÃO Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante 

de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1062129-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYDNEI SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062129-54.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): SYDNEI SANTOS ARAUJO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Já tendo sido analisado o pedido 

de tutela de urgência e bem assim intimada a parte reclamada para o seu 

cumprimento, determino seja designada audiência de tentativa de 

conciliação, conforme pauta do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008084-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON PAULO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008084-26.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: WILTON PAULO DE OLIVEIRA Vistos, Diante da demora do 

retorno na carta, bem como pela impossibilidade de rastrear-lá por ter sido 

enviada por meio de remessa local, resta prudente a expedição de nova 

carta de citação. Intime-se. Cite-se expedindo o necessário. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003050-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003050-36.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

SIDINEI ALVES FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial colacionando aos autos o instrumento do mandato 

datado recentemente, porquanto o que consta dos autos registra data em 

muito pretérita. Tal determinação tem por finalidade evitar eventuais 

questões que podem vir em prejuízo da justiça, dado ao fato de que 

cuidando-se de processo virtual o documento original não fica retido nos 

autos. Determino ainda que a parte traga aos autos o histórico de 

cobrança/pagamentos realizados referente à UC objeto da demanda. 

Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002466-03.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: EDUARDO SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Intime-se a parte reclamante para indicar 

dados bancários de sua titularidade e/ou juntar aos autos instrumento do 

mandato com poderes específicos para o levantamento de valores, 

porquanto conforme se evola dos autos não houve até o presente 

momento a juntada aos autos do documento de outorga de poderes. Anoto 

para tanto o prazo de 03 (três) dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VEZARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002726-46.2020.8.11.0001. AUTOR: 

DANILO VEZARO REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, bem como 

documento de identificação pessoal. Anoto para tanto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BERNARDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002655-44.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: JONAS 

BERNARDES DA SILVA RECLAMADO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1002375-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA SILVA GARCIA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ORDENADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002375-73.2020.8.11.0001. 

ORDENANTE: MAGNA SILVA GARCIA ORDENADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte reclamante 
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para emendar a inicial juntando aos autos documento consistente na 

certidão de origem do Cartório do 4º Ofício da Capital a fim de comprovar a 

existência do protesto alegado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NECKEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA MATOS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1003072-94.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: CRISTIANO 

NECKEL RECLAMADO(A): MARIA DE FATIMA MATOS DO NASCIMENTO 

DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome. Anoto 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002802-70.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: RENATO 

SILVESTRE DE OLIVEIRA RECLAMADO(A): BANCO BMG S.A DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022447-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELAINE VICENTE SILVA JUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1022447-18.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - 

ME EXECUTADO(A): JOCELAINE VICENTE SILVA JUSTINO Vistos, Cite-se 

a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO NEVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002835-60.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: OSVALDO 

FRANCISCO NEVES JUNIOR RECLAMADO(A): LATAM AIRLINES GROUP 

S/A DECISÃO Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando 

aos autos documento de identificação pessoal. Anoto para tanto o prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008904-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IANDRY BRITO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008904-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IANDRY BRITO TORRES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos, Intime-se a parte executada para que pague e comprove o 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir multa 

de 10 % sobre o débito, nos termos do art. 523, §1º do CPC. Anoto que 

não são devidos os honorários advocatícios previstos na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFER AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001699-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALIFER AMORIM DA SILVA REU: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA I- Cuida-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" 

formulada por Alifer Amorim da Silva em desfavor de Pagseguro Internet 

S/A na qual busca a parte reclamante que seja determinado à reclamada 

que faça o desbloqueio do montante de R$6.734,66 (seis mil, setecentos e 

trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) provenientes de sua 

atividade profissional cujo pagamento se operou por meio da maquineta de 

cartão fornecida pela reclamada. Defiro o pleito. Conforme disposição 

expressa do Art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, in casu, 

concorrem. A parte reclamante demonstra que possui relação jurídica com 

a empresa reclamada consistindo tal relação no fornecimento, por parte da 

reclamada, de uma maquineta de cartão a fim de que o reclamante possa 

receber valores cujo pagamento se operem por cartão de crédito/débito. 

Entretanto, após a realização de recebimentos com a maquineta fornecida 
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pela reclamada, essa se negou a autorizar que o reclamante tivesse 

acesso aos valores realizando o bloqueio de saldo o que lhe causa 

prejuízos em sua atividade laboral. Cumpre asseverar que conforme a 

documentação encartada aos autos e os esclarecimentos fornecidos pelo 

reclamante a reclamada retém valores no monta de R$6.734,66 (seis mil, 

setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), desde 

longínqua data, impossibilitando assim que o reclamante tenha acesso aos 

valores que se mostram imprescindíveis para o exercício de sua atividade 

profissional, eis que como anota, se trata de prestador de serviços. O 

perigo de dano resta verificado diante da impossibilidade de manutenção 

da atividade profissional do reclamante, eis que todos os valores 

provenientes de pagamentos realizados por meio de cartão magnético, 

seja na função débito, seja na função crédito são direcionados à parte 

reclamada, todavia, diante do bloqueio de acesso ao reclamante este não 

mais consegue gerir seus negócios, bem como ter acesso aos valores 

recebidos de sua atividade. Posto isso, DEFIRO a concessão da tutela de 

urgência para o fim de determinar à parte reclamada que faça o 

DESBLOQUEIO do valor comprovadamente retido, qual seja, R$6.734,66 

(seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos); 

para que restabeleça o acesso à conta do reclamante para que possa ter 

livre acesso e movimentação dos valores provenientes da maquineta de 

cartão a ele disponibilizada pela parte reclamada, dando regular 

prosseguimento do contrato de prestação de serviços entabulado entre as 

partes. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, para a hipótese 

de descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. II- Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002886-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002886-71.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BRUNA ARRUDA DE ALMEIDA REQUERIDO: ASSOCIACAO 

UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO I – 

Cuida-se de “AÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” formulada por Bruna 

Arruda de Almeida em desfavor de ICEC, postulando em tutela de urgência 

que seja determinada à reclamada que autorize a parte reclamante a 

cursas as matérias de Estágio I e II que atualmente constam bloqueadas 

em razão de estar cursando matérias atrasadas. Defiro a concessão da 

tutela de urgência. Para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Segundo 

sustenta a parte reclamante ao tentar realizar sua rematrícula no curso de 

farmácia verificou o bloqueio do sistema impedindo-a de cursar as 

matérias de Estágio I e II, sendo este o último semestre do curso que 

frequenta. Aduz que reprovou em outras matérias e que nada obstante 

isso teve sequência no curso, vindo a cursá-las concomitantemente aos 

semestres seguintes, não restando nenhum prejuízo ao prosseguimento 

do seu curso superior. Ocorre que ao ingressar no semestre 2020/01, o 

qual seria seu último semestre para encerrar o curso, verificou óbice, por 

parte da reclamada para que, conforme ocorrera em momento anterior, 

frequentar o semestre no qual se encontra e “pagar” as matérias 

decorrentes de semestre anterior. Tal situação, ainda que nesta prematura 

fase processual, aparenta-se abusiva, porquanto ao agir de forma 

restritiva necessariamente obrigará a parte reclamante a retardar sua 

conclusão de curso, bem assim vai lhe impor maiores gastos. Oportuno 

ainda registrar que tal comportamento se mostra contraditório àquele 

anteriormente praticado pela própria reclamada, eis que quanto a outras 

matérias não verificou qualquer óbice na realização de matérias de 

semestres passados junto ao seguinte, trazendo tal situação somente 

agora próximo ao final do curso. O risco de dano se assenta no fato de 

que com tal comportamento advindo da parte reclamada, a parte 

reclamante terá atraso na conclusão do seu curso superior, fato que 

inelutavelmente pode vir em seu prejuízo profissional, porquanto sabido 

que as exigências do mercado de trabalho são amplas, militando, de modo 

imensurável a comprovação da graduação como demonstração de 

capacidade profissional, o que a permanecer retardará a sua conclusão. 

Posto isso, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para DETERMINAR 

à reclamada que faça a MATRÍCULA da parte reclamante nas matérias de 

Estágio I e II. Anoto, com fulcro na norma do art. 297 do CPC o prazo de 05 

(cinco) dias para cumprimento da medida ora determinada, observando 

que, acaso haja atraso, arcará a reclamada com multa que fixo, desde já, 

no montante de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. II- Já 

designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCOS CARVALHO DE MELO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001246-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBSON MARCOS CARVALHO DE MELO JUNIOR 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. I- Cuida-se de pedido liminar 

formulado pela reclamante na qual pretende ter seu nome excluído dos 

cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o débito 

apontado pela reclamada registrado no rol de inadimplentes encontra-se 

devidamente quitado. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a 

concessão da tutela de urgência se faz imprescindível à presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, 

cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos autos, 

a parte alega que o débito foi negativado indevidamente porquanto já 

quitado débito. Conforme se evola dos autos há documentação bastante 

capaz de conduzir à probabilidade do direito alegado, porquanto junta nos 

autos documentação comprovando o pagamento da dívida negativada, o 

que a priori, podemos afirmar que houve uma negativação indevida. O 

perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito apontado pela 

reclamada junto ao SERASA e eventuais outros órgãos, no valor de 

R$651,13 (seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos), com data 

de inclusão de 20/12/2019. Intime-se a reclamada para que promova a 

exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

II- Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018820-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMPACTO TELECOM LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018820-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IMPACTO TELECOM LTDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S.A. Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar deferida, porquanto embora determinado à parte reclamada Banco 

Itaú Unibanco S/A que realizasse o bloqueio de valor da conta bancária do 

segundo reclamado e juntasse a comprovação da operação nos autos, 

até a presente data não comprovou o seu cumprimento, bem assim deixou 

de informar a este Juízo os dados da qualificação do segundo reclamado. 

Posto isso, determino seja a parte reclamada intimada pessoalmente para 

o fim de dar integral cumprimento às determinações lançadas na decisão 

de Id. nº 27291372, consistente na juntada aos autos da comprovação de 

bloqueio do valor de R$2.116,50 (dois mil, cento e dezesseis reais e 

cinquenta centavos) da conta de titularidade do segundo reclamado, Sr. 

Hedios Josmar Penteado, bem assim para que indique os dados da 

qualificação do segundo reclamado, Sr. Hedios Josmar Penteado de modo 

a possibilitar a sua citação. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias. 

Fixo, para a hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe 

de R$4.000,00 (quatro mil reais), em substituição àquela anteriormente 

fixada. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012048-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012048-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDRE LUIZ DE JESUS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, 

Tendo sido interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, 

caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso 

inominado. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017840-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017840-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos, Defiro o pedido de id. 28432767. Designe-se 

nova audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004212-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BONIFACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004212-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGINALDO BONIFACIO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, Recebo o recurso inominado, interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004002-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Recebo o recurso inominado, 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e 

parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Excepcionalmente, com fulcro no 

art. 43 da Lei 9.099/95, a fim de evitar dano irreparável à recorrente 

consistente na possibilidade de ter o fornecimento de energia elétrico 

interrompido, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a 

reclamada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Após, 

apresentadas, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005055-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005055-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIA MARIA DA GUIA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 
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Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme 

previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005016-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005016-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAYSE GUIMARÃES FERNANDES BALDUINO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme 

previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002969-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN RODRIGO PADILHA DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002969-24.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CHRISTIAN RODRIGO PADILHA DE ARAUJO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme 

previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007206-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DO NASCIMENTO MADEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007206-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DAYANE DO NASCIMENTO MADEIRA REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo 

conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006188-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA ARAUJO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006188-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA ARAUJO QUEIROZ REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme 

previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. 

Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002740-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUTEMBERG LEITE PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, 

tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Excepcionalmente, com 

fulcro no art. 43 da Lei 9.099/95, a fim de evitar dano irreparável à 

recorrente consistente na possibilidade de ter o fornecimento de energia 

elétrico interrompido, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004085-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004085-65.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Recebo o 

recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no 

art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as 

contrarrazões, ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016400-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BTL COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE ROBERTA BONFIM PAULO 03432221169 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016400-28.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: BTL COMERCIO E 

INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO(A): TATIANE ROBERTA BONFIM 

PAULO 03432221169 Vistos, I – Considerando que a empresa reclamada 

possui natureza jurídica de “Empresário Individual” e que o patrimônio da 

firma individual confunde-se com o da pessoa física, proceda-se à 

inclusão da empresária individual TATIANE ROBERTA BONFIM PAULO 

(CPF 034.322.211-69) no polo passivo da demanda. II- DEFIRO o pedido 

para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. Afasto o cômputo da multa do art. 523 

do CPC, uma vez que não se trata de “cumprimento de sentença”, mas sim 

de "execução de título extrajudicial". Efetivado o bloqueio proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e item 

2.19.5 da CNGC/MT. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da 

CNGC/MT. Sendo encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, estes deverão 

ser, desde logo, liberados. Sendo positiva a diligência, intime-se a parte 

executada da referida constrição para, querendo, apresentar defesa no 

prazo legal, nos termos do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. Sendo negativa ou 

parcial a diligência, intime-se a parte exequente para, no prazo de dez 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Nada 

sendo requerido, arquive-se, podendo a parte, em face da informação de 

existência de bens, requerer o desarquivamento. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA VENTURA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001126-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI REQUERIDO: LEIA 

VENTURA SOARES I- Trata-se de “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO 

COM PEDIDO LIMINAR” formulado por E D DE OLIVEIRA MARCADO EIRELI – 

ME em face de LEIA VENTURA SOARES em razão de atos realizados no 

processo nº 8022421-95.2019.811.0001, cujo trâmite processual se dá 

perante este Quarto Juizado Especial Cível. II- No caso em exame, verifico 

que a ação principal encontra-se em trâmite neste Juízo sobre a 

plataforma Projudi, ao passo que a presente demanda fora distribuída já 

sobre a plataforma PJE, sistemas que, embora comportem o trâmite 

processual eletrônico, não se comunicam. Nesse passo é que impõe a 

intimação da parte embargante para que promova a distribuição do 

presente feito naquela plataforma onde está a tramitar a ação principal, 

fato que se caracteriza como excepcional. Isto é, ainda que tenha havido 

a implantação do sistema PJE nos juizados especiais cíveis da comarca de 

Cuiabá em data de 12/agosto/2019 colhe-se da Resolução TJ-MT/TP nº 03, 

de 12/abril/2018 que os feitos conexos e incidentes terão seu trâmite na 

mesma plataforma do processo principal, ainda que já implantado o 

sistema PJE, tal o que se infere da leitura do art. 13 da mencionada 

Resolução, cuja redação transcrevo como fundamento de decidir: Art. 13. 

No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. Ora, 

verificando que os embargos de terceiro devem tramitar juntamente ao 

processo principal que lhe empresta fundamento para existir, outra 

hipótese não se há de aventar que não a distribuição do presente feito 

junto ao sistema Projudi, tal como excetuado pelo art. 13 da Resolução 

TJ-MT/TP nº 03, de 12/abril/2018. III- Posto isso, com fundamento no art. 7º 

da Portaria nº 961/2019-Pres c/c art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 

12/abril/2018 INDEFIRO a petição inicial e DETERMINO a baixa do presente 

feito junto ao sistema PJE e a sua distribuição, pela parte interessada, 

junto ao sistema Projudi, eis que a ação principal tem seu trâmite 

processual na mencionada plataforma virtual. Intime-se. Arquive-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010248-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RENATO DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010248-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO ROBERTO 

DE ALMEIDA EXECUTADO(A): MAURO RENATO DA ROCHA - ME e outros 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018956-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018956-03.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELCIO JOSE 

DOMINGOS EXECUTADO(A): LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado. Posto isso, 

com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo e SUSPENDO a 

execução pelo prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Decorrido 

o prazo, independente de nova intimação, deverão as partes se 

pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CESAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000432-21.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: FLAVIO CESAR 

PEREIRA EXECUTADO(A): AZUL LINHAS AEREAS SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença, declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016976-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE MELO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA RAINATO VIEIRA OAB - MT16238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016976-21.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ARTHUR HENRIQUE 

MELO GUIMARAES EXECUTADO(A): MAURICIO DE OLIVEIRA MALHEIROS 

S E N T E N Ç A Vistos, Homologo o acordo entabulado pelas partes. De 

conseguinte, comprovado o pagamento do valor acordado, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Intimem-se. Após, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016677-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016677-44.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDIMAR PEREIRA 

DA SILVA EXECUTADO(A): Aguas Cuiabá S/A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença, declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019627-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019627-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABEL CRISTINA BEZERRA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017561-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017561-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DORIVAL GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 
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audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017666-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017666-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008462-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILNA DE CAMPOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 581885-0/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016273-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016273-90.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ADAO ANTONIO 

DO NASCIMENTO RECLAMADO(A): BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 28-FONAJE, 

custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016390-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016390-81.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: VERA LUCIA DE 

OLIVEIRA RECLAMADO(A): BANCO ITAUCARD S/A S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016589-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO XAVIER SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016589-06.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: DIOGO XAVIER 

SOARES RECLAMADO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é medida de rigor. De 

efeito, conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte 

Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada. A 

consequência é a extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos 

nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 

9.099/95, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo, mesmo que tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 

052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 

18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. A respeito do tema, 

preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor 

compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando o 

demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco ao grafar 

“demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da demanda) III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Em observância ao Enunciado 28-FONAJE, custas pela parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016922-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH HUMBERTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016922-55.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: RUTH 

HUMBERTO PEREIRA RECLAMADO(A): VIVO S.A. S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014314-84.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS ANJOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014314-84.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: EDMILSON DOS 

ANJOS SANTANA RECLAMADO(A): BANCO ITAUCARD S/A S E N T E N Ç 

A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009090-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DALVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009090-68.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: GONCALO 

DALVO DE OLIVEIRA RECLAMADO(A): JOSE LUIZ DA SILVA S E N T E N 

Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURE ALVES MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002008-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI REQUERIDO: YURE 

ALVES MIRANDA I- Trata-se de “EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO 

LIMINAR” formulado por E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI – ME em face 

de YURE ALVES MIRANDA em razão de atos realizados no processo nº 

8072638-79.2018.811.0001, cujo trâmite processual se dá perante este 

Quarto Juizado Especial Cível. II- No caso em exame, verifico que a ação 

principal encontra-se em trâmite neste Juízo sobre a plataforma Projudi, ao 

passo que a presente demanda fora distribuída já sobre a plataforma PJE, 

sistemas que, embora comportem o trâmite processual eletrônico, não se 

comunicam. Nesse passo é que impõe a intimação da parte embargante 

para que promova a distribuição do presente feito naquela plataforma 

onde está a tramitar a ação principal, fato que se caracteriza como 

excepcional. Isto é, ainda que tenha havido a implantação do sistema PJE 

nos juizados especiais cíveis da comarca de Cuiabá em data de 

12/agosto/2019 colhe-se da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12/abril/2018 

que os feitos conexos e incidentes terão seu trâmite na mesma plataforma 

do processo principal, ainda que já implantado o sistema PJE, tal o que se 

infere da leitura do art. 13 da mencionada Resolução, cuja redação 

transcrevo como fundamento de decidir: Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. Ora, verificando que os embargos de 

terceiro devem tramitar juntamente ao processo principal que lhe empresta 

fundamento para existir, outra hipótese não se há de aventar que não a 

distribuição do presente feito junto ao sistema Projudi, tal como excetuado 

pelo art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12/abril/2018. III- Posto isso, 

com fundamento no art. 7º da Portaria nº 961/2019-Pres c/c art. 13 da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12/abril/2018 INDEFIRO a petição inicial e 

DETERMINO a baixa do presente feito junto ao sistema PJE e a sua 

distribuição, pela parte interessada, junto ao sistema Projudi, eis que a 

ação principal tem seu trâmite processual na mencionada plataforma 

virtual. Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012900-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO (REQUERIDO)

BRAILE HOSPITAL DIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO TADEU DE FREITAS OAB - SP113328 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012900-51.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO 

ROSA EXECUTADO(A): BRAILE HOSPITAL DIA LTDA e outros SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes 

transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste 

modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021279-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RUDOLFO SCHNEIDER DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1021279-78.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO RUDOLFO 

SCHNEIDER DA CUNHA EXECUTADO(A): METRONORTE COMERCIAL DE 

VEICULOS LTDA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, 

art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, 

solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, declarando 

extinto o processo com julgamento de mérito. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017722-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE GISELE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017722-83.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: KAROLINE GISELE 

GOMES DA SILVA EXECUTADO(A): CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se 

verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no 

art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo 

anunciado por sentença, declarando extinto o processo com julgamento 

de mérito. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020264-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUIZ SOARES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020264-74.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO EXECUTADO(A): WILSON LUIZ 

SOARES PEREIRA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo 

juntado. Posto isso, com fulcro no art. 922 do CPC, HOMOLOGO o acordo 

e SUSPENDO a execução pelo prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, deverão 

as partes se pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015015-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1015015-45.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PAULO CESAR 

FERREIRA EXECUTADO(A): UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON LTDA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo 

juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença, 

declarando extinto o processo com julgamento de mérito. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1000202-76.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ROSANA 

APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA RECLAMADO(A): CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. S E N T E N Ç A Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, de conseguinte, declaro extinto o presente processo, fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, 

arquive-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017857-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKO ANTHONY DIAS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017857-95.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MAYCKO 

ANTHONY DIAS DE OLIVEIRA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCARD 

S.A S E N T E N Ç A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). 

Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro extinto o 

presente processo, fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE NUNES PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002862-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIENE NUNES PALMA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Iniciada a fase de cumprimento de 

sentença houve o depósito por parte da reclamada tendo havido 

manifestação de concordância pela parte reclamante. Posto isso, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará nº 581826-5. 

Às providências. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011818-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELL PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011818-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JEAN MARCELL PEDROSO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Iniciada a fase de cumprimento de 

sentença houve o depósito por parte da reclamada tendo havido 

manifestação de concordância pela parte reclamante. Posto isso, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará nº 581831-1. 

Às providências. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004931-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KARINE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004931-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUANA KARINE DE OLIVEIRA NEVES REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Iniciada a fase de cumprimento 

de sentença houve o depósito por parte da reclamada tendo havido 

manifestação de concordância pela parte reclamante. Posto isso, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor, o que se dará por meio do Alvará nº 581839-7. 

Às providências. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017837-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017837-07.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: CONCEICAO 

VIEIRA DA SILVA RECLAMADO(A): BANCO BRADESCO S E N T E N Ç A I 

– RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O 

decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do 

termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em observância ao Enunciado 

28-FONAJE, custas pela parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021335-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA LOPES PINTO PALHANO (EXECUTADO)

TIAGO ALVES PALHANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021335-14.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: TATIANA 

LOPES PINTO PALHANO, TIAGO ALVES PALHANO Vistos, Conforme se 

colhe de manifestação de id. 28275531, houve a quitação do débito por 

parte da reclamada. Posto isso, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro 

extinto o processo. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. CUIABÁ, 24 

de janeiro de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003099-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ELIZABETE ZUMAETA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003099-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA 

ELIZABETE ZUMAETA FLORES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003108-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GIRLANE DE SOUSA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003108-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA GIRLANE 

DE SOUSA BRAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

RICARDO DOS SANTOS POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA PONTES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003152-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA CRISTINA 

PONTES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA XAVIER DE ASSIS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003168-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANA XAVIER 

DE ASSIS REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003176-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CARDELICHIO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003176-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: CAROLINE CARDELICHIO DA CUNHA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACIL JOAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003177-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ACIL JOAO DE 

ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003179-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELENA PEREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR GOMES 

CORSINO POLO PASSIVO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003182-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA SOUZA PEDROSO E SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003182-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:L.K.F. REIS E CIA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA REY CARVALHO 

POLO PASSIVO: ANGELICA SOUZA PEDROSO E SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003211-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARQUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003211-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANE 

MARQUES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003221-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003221-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLA 

KAROLINE CARDOSO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

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

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003229-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUELLY 

MARTINS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003233-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA MARIA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003233-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALBERTINA 

MARIA DE ARRUDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003234-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003239-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

LELIA MARIA ZORMANN CORSI OAB - 290.914.838-65 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003239-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:J. P. C. N. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA 

EVENTOS E TICKETS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003247-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA MARIA ZORMANN CORSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003247-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LELIA MARIA 

ZORMANN CORSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DONIZETH WILLIAN 

VEIGA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: EVENTBIS BRASIL - 

TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT15537-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003253-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO SILVA 

DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALDEMAR ALVES 

LOPES POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003265-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN RENATA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003265-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELEN RENATA 

DE LACERDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003267-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRAIAN JUNIOR VITES GARCIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003267-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRAIAN JUNIOR 

VITES GARCIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURI GUIMARAES 

DE JESUS POLO PASSIVO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001395-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMERSON 

RODRIGUES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003323-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO CRUZ FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003323-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO 

AUGUSTO CRUZ FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003328-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FULVIO FERRER 

KALIX PAES DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

NARDO GASPARINI POLO PASSIVO: DIEGO PEREIRA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003336-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003336-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE LIMA DA 

SILVA TOLEDO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA DE RODOVIA 

SUL - MATOGROSSENSE S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003340-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEVERSON MENDES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003340-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEDEVERSON 

MENDES GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003349-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003349-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUILHERME 

AUDAX CEZAR FORTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

AUDAX CEZAR FORTES POLO PASSIVO: DECOLAR. COM LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003361-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO OAB - MT26919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1003361-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL 

HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003094-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA ABUTAKKA VASCONCELOS 00660340194 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL OAB - MT15434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003094-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTA 

ABUTAKKA VASCONCELOS 00660340194 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003098-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANINHA LEMES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003098-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANINHA 

LEMES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 
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Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003103-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VINICIUS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003103-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAPHAEL 

VINICIUS DA SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISVALDO MENDES RAMOS POLO PASSIVO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CLEI SALES GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003120-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELSON CLEI 

SALES GALDINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA LAIS DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL FEGURI OAB - MT26604/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003126-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATHALIA LAIS 

DA SILVA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL FEGURI 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JEOVANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003129-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLA 

JEOVANE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003136-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PAULA BARROS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003136-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILMA PAULA 

BARROS DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELADIO ALBERTO DA SILVA (AUTOR)

ELIANE RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR SANTOS NUNES (REU)

ELIAS DANTAS ROTEA (REU)

 

PROCESSO n. 1003162-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELADIO 

ALBERTO DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANO ALVES ZANARDO POLO PASSIVO: ELIAS DANTAS ROTEA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003171-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003171-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ARTHUR GOMES CORSINO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003178-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003178-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAQUEL SALIES 

FERREIRA BUCCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YURI FLORES DA 

CUNHA FREITAS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARMINDA FERREIRA DA SILVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003185-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ARMINDA 

FERREIRA DA SILVAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO DA 

SILVA SOARES CRUZ POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015199-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA BRUM LOPES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018233-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CEREIA NETO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003196-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LUCILA DE SAMPAIO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003196-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZA LUCILA 

DE SAMPAIO PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003198-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JARY GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANI DE CASTRO GOMES OAB - MT21514/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003198-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JARY GOMES 

FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESTEFANI DE CASTRO GOMES 

POLO PASSIVO: BANCO INTERMEDIUM SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUANO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020379-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GOLDEN GREEN RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003206-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003206-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO PEREIRA 

DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015797-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALESCA DE MELO JOLANDO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, se manifestar acerca da carta devolvida. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003051-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA VILAR DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JEOVANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002745-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 17:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

KALED NASSER KARHAWI (REQUERENTE)

MARCELO LEMOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 04/03/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018080-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PE KENTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEREIRA CAVALCANTE DE PROENCA (REQUERENTE)

JOAO ROBERTO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO NUNES CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 12:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON ROCHA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA CONFIANCA LTDA - ME (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 09:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016737-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MIRANDA OTAVIANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006585-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUDILENE BASILIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003796-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005604-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KARINE DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004362-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LILIAM SANTOS DE MATOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN OAB - MT22457/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003238-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003238-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003246-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003246-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAIANE 

CORREIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008317-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISANILSON CUSTODIO NUNES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado 

para que pague e comprove o pagamento da condenação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao valor a multa de dez por 

cento, prevista no artigo 523, § 1o do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011009-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BASSAN VASQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012072-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR OAB - MT8853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVENTE para, se manifestar acerca do recurso interposto, procedo 

a intimação para apresentar contrarrazões dentro do prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR JOSE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003250-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GILMAR JOSE 

DOS SANTOS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: PHILCO ELETRONICOS SA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003256-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003256-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELLO 

AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: EVENTBIS 

BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 
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janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011180-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PAULINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA para, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BENEDITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003260-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA 

BENEDITA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012991-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JERONIMO VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGADA para, se manifestar acerca dos embargos de declaração, 

expressamente no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006054-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando a oposição de embargos à execução/impugnação ao 

cumprimento de sentença, procedo à intimação da parte 

embargada/impugnada para se manifestar expressamente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ELIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003278-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENICE ELIZIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016422-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PERON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003311-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003311-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIVIA ALVES 

MARINHO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003334-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003334-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA 

CORTEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE JESUS 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003339-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNARA CAVALCANTE TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003339-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYNARA 

CAVALCANTE TRAJANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPACOES S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003344-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOUZA FONSECA (REQUERENTE)

LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003344-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS ARMANDO 

RODRIGUES VITORIO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANO GARCIA DA COSTA POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE ARAUJO LOUREIRO SPOSITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003345-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ DE ARAUJO 

LOUREIRO SPOSITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003353-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME FERNANDO CINTRA 36541550816 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003353-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS JORGE DE 

OLIVEIRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLEICE HELLEN 

COSTA LEITE POLO PASSIVO: GUILHERME FERNANDO CINTRA 

36541550816 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003360-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUNAS DO AREAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE SCHEILA DO COUTO RAMOS DE ARAUJO (ESPÓLIO)

SERGIO RICARDO COUTO RAMOS DE ARAUJO (REU)

 

PROCESSO n. 1003360-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DUNAS DO AREAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR POLO PASSIVO: MEIRE SCHEILA DO 

COUTO RAMOS DE ARAUJO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE FATIMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003095-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARMEM DE 

FATIMA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE PEDROSA 

FIGUEIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY RAYANE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003101-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANY 

RAYANE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARVIN DIAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003111-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARVIN DIAS 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003116-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE CRISTIANE GARCIA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003116-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CIBELE 

CRISTIANE GARCIA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003122-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN OAB - MT26806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003122-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA OLIVIA 

ARTMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA OLIVIA ARTMANN 

POLO PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003128-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PAULA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003128-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA PAULA 

DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003135-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003135-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

PEREIRA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA PEREIRA 

BUENO POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003142-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003142-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAQUIM 

FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR 

CANDIDO DA SILVEIRA FILHO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003165-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR BUCCO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003165-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VOLMAR BUCCO 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YURI FLORES DA CUNHA 

FREITAS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003166-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DIAS FILHO OAB - MT15553/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003166-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO DIAS FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO 

ANTONIO DIAS FILHO POLO PASSIVO: LARESSA MARQUES DE OLIVEIRA 

BRITO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003174-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003174-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO GOMES 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003216-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LOPES VANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003216-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDIR LOPES 

VANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010161-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER BRUNO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007328-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO GRACIANO OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA APARECIDA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003226-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIOLA 

APARECIDA ALVES NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000772-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIKAEL PINHEIRO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: NIKAEL PINHEIRO DO ROSARIO Endereço: guia, estrada do 

machado, NOSSA SENHORA DA GUIA (CUIABÁ) - MT - CEP: 78104-000 

Senhor(a) NIKAEL PINHEIRO DO ROSARIO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1000772-62.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.459,44 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/02/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: NIKAEL PINHEIRO DO ROSARIO Advogados do(a) 

REQUERENTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT20937-O, 

LILIAN FRAGA DE CASTRO - MT20935-O REQUERIDO(A): BANCO DO 

BRASIL SA DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003231-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUZA MACIEL MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1003231-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA SOUZA 

MACIEL MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSIKA ORACIO 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUCIENE DA SILVA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALUCIENE DA 

SILVA VENTURA Endereço: RUA SESSENTA E OITO, 32, quadra 12, setor 

1, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-466 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1000466-93.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.549,99 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ALUCIENE DA SILVA VENTURA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA PATRICIA SALGADO 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. CUIABÁ, 28 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

DELTA AIR LINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GILBERTO 

GOMES JUNIOR Endereço: RUA DA CAMÉLIAS, 225, CONDOMÍNIO 

FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-400 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000268-56.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.800,00 ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de 

Contrato]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: GILBERTO GOMES JUNIOR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GILBERTO GOMES JUNIOR REQUERIDO: WEBJET LINHAS 

AEREAS S.A., DELTA AIR LINES INC CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000204-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEEDER LUANDER MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: EDEEDER LUANDER MARTINS DE PAULA Endereço: Avenida 

Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, 4300, residente e domiciliado 

na rua governador dante M, Carumbé, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-905 

Senhor(a) EDEEDER LUANDER MARTINS DE PAULA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1000204-46.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

29.990,01 ESPÉCIE: [Pagamento Indevido]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 12:00 REQUERENTE: EDEEDER LUANDER MARTINS DE PAULA 

Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - 

MT24405-O REQUERIDO(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003245-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT RODRIGUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003245-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERBERT 

RODRIGUES SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003263-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALOISIO LUFT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003263-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO ALOISIO 

LUFT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO EDVINO LUFT POLO 

PASSIVO: AMERICAN AIRLINES INC FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009809-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELES KELLEN DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010947-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY DE QUEIROZ MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006653-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ANDREZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007984-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SEBASTIAO SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009789-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE DIAS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULA CORREA SIMOES SAHIUM OAB - GO42508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003304-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GESSE DIAS 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRA PAULA CORREA 

SIMOES SAHIUM POLO PASSIVO: SERGIO ALVES FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO CRUZ FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003332-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TIAGO 

AUGUSTO CRUZ FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BOA VISTA SERVICOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002474-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO LEMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002474-43.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.951,88 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 10:40 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): JOSE EDUARDO LEMES 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002505-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ELEONORA CATHARINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME Endereço: RUA 

SÃO BENEDITO, 893, - DE 731/732 AO FIM, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-258 Senhor(a) SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002505-63.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.187,20 ESPÉCIE: [Compromisso]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 10:50 REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO 

BENEDITO LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: CRISTIANE DE 

OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B REQUERIDO(A): ANGELA ELEONORA 

CATHARINO DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003355-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI BRAZ SARAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REU)

UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1003355-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANI BRAZ 

SARAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEMERSON LEITE DE 

SOUZA POLO PASSIVO: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003359-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003359-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARROS VALENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003362-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

BARROS VALENTE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007911-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE SANTOS DE MATTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR OAB - MT11491/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))
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Procedo à intimação da parte executada para efetuar o pagamento 

voluntário do valor da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE OLIVEIRA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003365-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACKELINE DE 

OLIVEIRA BENEVIDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA LAURA 

MEDEIROS DE AMORIM POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41583 Nr: 2473-94.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA SUL LAMINADOS EIRELI - EPP, 

Noeli Ricci Grandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryene dos Santos Cristo - 

OAB:MT 20933

 CERTIFICO E DOU FÉ, QUE Á AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 11/02/2020, 

FOI REDESIGNADA PARA 02/06/2020,FACE O AFASTAMENTO DO JUIZ 

TITULAR DESTE JUIZADO, AUTORIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38723 Nr: 625-72.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cedrorana Comércio de Madeiras Eireli Me, 

Paulo Eduardo da Silva Baraldi, Jeferson da Silva Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866

 CERTIFICO E DOU FÉ, QUE Á AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 12/02/2020, 

FOI REDESIGNADA PARA 03/06/2020,FACE O AFASTAMENTO DO JUIZ 

TITULAR DESTE JUIZADO, AUTORIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51544 Nr: 818-53.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Indústria e Beneficiamento de Madeiras 

Eireli Epp, Marcos Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasque Amaral - 

OAB:13598, Vanderson Pauli - OAB:13534

 Vistos.

DEFIRO o pedido ministerial (fls. 81/81-v) para expedição de carta 

precatória para a comarca de Tabaporã (MT), objetivando a realização de 

audiência preliminar, encaminhando cópia da proposta já formulada pelo 

Parquet (fls. 81/81-v).

Intime-se a defesa dos autores do fato para acompanhar o seu 

cumprimento no juízo deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003096-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1003096-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA MARA 

RESENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ALVES 

RODRIGUES DOS SANTOS, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003114-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003114-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL GOEBEL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, 

MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003124-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRUNO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003124-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO BRUNO 

MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003130-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIA CHAVES TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CHAVES TORRES OAB - MT13487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1003130-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUDARIA 

CHAVES TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANDRO CHAVES 

TORRES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003133-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003133-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSINO PEREIRA 

MACHADO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DE FRANCA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE JESUS FRANCA OAB - MT25036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003137-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALMIR DE 

FRANCA FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICA DE JESUS 

FRANCA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANDIDO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003144-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO CANDIDO 

PEREIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003154-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003154-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

MIGUEL ALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVALDO DE FREITAS CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIANE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA JUSTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR ROCA DE ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003169-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR BEZERRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003169-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMAR 

BEZERRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NILSON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR IPORA PARECIS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIAN CARLOS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PORTINARI SANTANA VITURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GERMANO DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO RAMOS LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABERSON LUIS SOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. A parte autora expressa seu desinteresse na 

audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002319-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Aguarde-se em secretaria até a realização da 

audiência de conciliação. Após, conclusos.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034473-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA OAB - MT12884-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS 

(REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Redesigne-se audiência de 

conciliação.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e SilvaJuíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCIELE BENTAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003186-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCIELE 

BENTAK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021972-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003194-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ACENIL 

SEVERINO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003199-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINERES PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003199-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDINERES 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003212-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUERBETH SIQUEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003212-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEUERBETH 

SIQUEIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON SILVA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003215-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLON SILVA 

DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003227-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003227-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRYSTIAN 

JHEIMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA 

LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA 

SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 
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Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BENEDITO ASSUMPCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003237-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE BENEDITO 

ASSUMPCAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO n. 1003242-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSVALDO DE 

SOUZA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENISE FERNANDES 

BERGO POLO PASSIVO: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003254-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003254-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO BOSCO 

DUTRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOA VENTURA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003255-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003255-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVAIL 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA 

SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA 

MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003261-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003261-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CESAR SALES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, 

MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003270-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DURACZINSKI CASTANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003270-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BEATRIZ 

DURACZINSKI CASTANHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

JOSÉ RICCI BOA VENTURA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))
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FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003271-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL PAIS 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0506081-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA BYANA REZENDE DA SILVA ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT12636-O (ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar certidão de honorários original nesta Secretaria. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES GUIMARAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003290-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON 

GONCALVES GUIMARAES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, 

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505906-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para apresentar certidão de crédito original nesta Secretaria. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050083-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1050083-33.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLA 

MARIANA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo 

de cálculo atualizado do total que pretende receber, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, até a distribuição, bem 

como o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001933-10.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROBSON DE OLIVEIRA PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar procuração, fichas financeiras, documento 

pessoal e comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029232-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1029232-70.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029231-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1029231-85.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029229-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1029229-18.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para apresentar aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001869-97.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar procuração, fichas financeiras, documento 

pessoal e comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035564-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA BRITEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035564-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDREA CRISTINA BRITEZ REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047196-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH SANTANA VITORIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTANA VITORIANO OAB - MT20095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

Chefe do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde de 

Cuiabá-MT (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1047196-76.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RUTH SANTANA VITORIANO 

REU: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DE CUIABÁ-MT, SECRETARIA DE SAUDE 

MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos, etc. Determina-se que a secretaria 

promova a retificação do polo passivo, conforme petição inicial. Intime-se a 

parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001966-97.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar fichas financeiras, documento pessoal e 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001944-39.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GONCALO DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar procuração, fichas financeiras, documento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 320 de 371



pessoal e comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002086-43.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ATAIDE DA TRINDADE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar procuração, fichas financeiras e 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAILTON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002214-63.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ADVAILTON SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar procuração, fichas financeiras, documento 

pessoal e comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505387-31.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU JORGE BUDIB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505387-31.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: NICOLAU JORGE BUDIB 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

3076288. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501644-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO DIVINO PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501644-47.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: ELIO DIVINO PEREIRA DE 

JESUS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos autos 

para a contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da 

decisão de id. 10159336. Após, conclusos para homologação. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY DIEGO SILVA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001601-43.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ODINEY DIEGO SILVA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar procuração e comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001602-28.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DARI JARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora a para apresentar procuração e comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505710-70.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505710-70.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: LUCIA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Converte-se a 
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decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

10635728. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001132-94.2020.8.11.0001 AUTOR(A): ANTONIO LUIZ LEITE REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar 

documento pessoal, comprovante de endereço, demonstrativo de cálculo 

do total que pretende receber devidamente atualizado até a distribuição, 

de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem 

como para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050852-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CRISTIANE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1050852-41.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOICE CRISTIANE DE ARRUDA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo referente 

ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, bem como o demonstrativo de cálculo atualizado do 

total que pretende receber, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, até a distribuição, de modo a quantificar 

monetariamente o pedido e compatibilizar o valor da causa com o proveito 

econômico total, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001404-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UIARA AMANCIO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISANTO OAB - MT7345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001404-93.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: UIARA AMANCIO DE 

FIGUEIREDO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos autos 

para a contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da 

decisão de id. 9665321. Após, conclusos para homologação. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000335-21.2020.8.11.0001 AUTOR(A): CRISTIANE FERREIRA DOS 

SANTOS REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber, 

devidamente atualizado até a distribuição, de acordo com os índices 

aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA MAGELY OLIVEIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001119-95.2020.8.11.0001 AUTOR(A): DIANA MAGELY OLIVEIRA 

BRANDAO REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar documento pessoal, comprovante de endereço, 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-72.2020.8.11.0001

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

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DIEGO PASSOS FERREIRA OAB - 012.165.511-38 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000448-72.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: RODRIGO DIEGO PASSOS 

FERREIRA INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende 

receber, devidamente autualizado até a distribuição, de acordo com os 

índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, bem como o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 
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Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502130-32.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502130-32.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Expeça-se alvará 

de levantamento da importância correspondente ao pagamento voluntário 

extemporâneo informado nos autos, com seus respectivos acréscimos, na 

conta bancaria informado pelo Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Após, 

ao arquivo. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022338-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZILNETE DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CBA UNIDADE ADM DO SUB PROJETO 

(REQUERIDO)

GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022338-04.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ZILNETE DE ALMEIDA 

OLIVEIRA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CBA UNIDADE ADM 

DO SUB PROJETO, GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de endereço, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021088-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FREITAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021088-33.2019.8.11.0001 AUTOR(A): KELLEN FREITAS OLIVEIRA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, bem como para juntar o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002867-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002867-65.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROBSON DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze). Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503915-92.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI EGGERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503915-92.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GIOVANI EGGERS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

11017852. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002897-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002897-03.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024917-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA MOLINA IENDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1024917-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: KENYA MOLINA IENDO 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Converte-se a 

decisão em diligência, determinando a remessa dos autos para a 

contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da decisão de id. 

11181171. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000694-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000694-68.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES 

CORREA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de feito redistribuído por força da decisão declinatória de competência 

proferida pelo juízo da vara fazendária. Ratificam-se os atos decisórios 

proferidos. Com amparo no Enunciado 1, dispensa-se a audiência de 

conciliação, tendo em vista o adiantado estágio da instrução. Intimem-se. 

Volvam conclusos para a sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANDIDO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003144-81.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO CANDIDO PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000644-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA MELO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000644-81.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: JOSEFA FRANCISCA MELO 

DOS SANTOS EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Converte-se a decisão em diligência, determinando a remessa dos autos 

para a contadoria judicial para realização do cálculo, nos termos da 

decisão de id. 4688691. Após, conclusos para homologação. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IAM DE MORAIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003321-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IAM DE MORAIS 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003325-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE BORGES 

LEAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003329-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO GOMES 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIA LORENA SILVA 

FIGUEIREDO, MARCELO ANGELO DE MACEDO, JOAO DA SILVA MANCIO 

JUNIOR POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 324 de 371



Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022326-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022326-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JEOVANE DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora pretende obter liminar que 

determine a redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da 

remuneração integral. Diz a parte requerente que é servidora pública e 

possui dependentes que demandam cuidados em tempo integral, por isso 

necessita da redução da jornada sem prejuízo aos vencimentos. O artigo 

3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista que o 

deferimento de liminar relativa a direitos funcionais que implique em 

aumento de despesa para a Administração Pública encontra impedimento. 

A redução de jornada, sem a proporcional redução do subsídio, possui 

potencial para impor custo ao requerido, o qual, em tese, deverá ter mais 

pessoal para realizar o serviço do servidor(a) afastado, de forma que 

incide a vedação do art. 1º e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º e 2-B da 

Lei 9494/97. A par disso verifica-se que a decisão no processo 

administrativo não demonstra a efetiva recusa da administração. Consta 

que pende temporariamente não está sendo deferido o benefício pleiteado 

por ausência de regulamentação da norma, o que essencial para a análise 

dos pedidos de redução de carga horária bem como avaliação das 

condições do servidor e assistidos. E por fim, há que se considerar ainda 

que a própria Lei Complementar n.º 607/2018 é objeto da ADI 

1011123.34-2019.8.11.0000 em tramitação no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, de modo que, diante da ausência de 

regulamentação e duvidosa constitucionalidade da norma é completamente 

inviável a concessão de decisão provisória, haja vista o elevado risco de 

irreversibilidade e prejuízos futuros à própria parte requerente. No mais, 

na hipótese de dependente com doença grave que demande atenção 

integral há a possibilidade do servidor público se valer de licença própria 

prevista na lei de carreira. Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022393-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CALHEIROS LAPAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022393-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANE CALHEIROS LAPAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pretende obter liminar que determine a 

redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração 

integral. Diz a parte requerente que é servidora pública e possui filho 

dependente o qual demanda cuidados em tempo integral, por isso 

necessita da redução da jornada sem prejuízo aos vencimentos. O artigo 

3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie, nessa fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos 

próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista que o 

deferimento de liminar relativa a direitos funcionais que implique em 

aumento de despesa para a Administração Pública encontra impedimento. 

A redução de jornada, sem a proporcional redução do subsídio, possui 

potencial para impor custo ao requerido, o qual, em tese, deverá ter mais 

pessoal para realizar o serviço do servidor(a) afastado, de forma que 

incide a vedação do art. 1º e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º e 2-B da 

Lei 9494/97. A par disso verifica-se que não se demonstra a efetiva 

recusa da administração. É do conhecimento público que temporariamente 

não está sendo deferido o benefício pleiteado por ausência de 

regulamentação da norma, o que é essencial para a análise dos pedidos 

de redução de carga horária bem como avaliação das condições do 

servidores e assistidos. E por fim, há que se considerar ainda que a 

própria Lei Complementar n.º 607/2018 é objeto da ADI 

1011123.34-2019.8.11.0000 em tramitação no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, de modo que, diante da ausência de 

regulamentação e duvidosa constitucionalidade da norma é completamente 

inviável a concessão de decisão provisória, haja vista o elevado risco de 

irreversibilidade e prejuízos futuros à própria parte requerente. No mais, 

na hipótese de dependente com doença grave que demande atenção 

integral há a possibilidade do servidor público se valer de licença própria 

prevista na lei de carreira. Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-97.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000242-97.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCELO LUIZ PEREIRA 

PARDIN EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O 

cálculo foi atualizado conforme determina o Provimento nº 11/2017/CM. O 

art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, 

o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento nº 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor líquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN (CPF N° 

955.919.901-34) Executado: ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06) Valor líquido: R$2.093,29 (cálculo no id. 28180122, 

sendo o valor R$1.902,99 referente ao crédito do exequente e o valor de 

R$190,30 alusivo aos honorários sucumbenciais. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$2.093,29 (dois mil, noventa e três reais 

e vinte e nove centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. 

Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento nº 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje nº 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001421-27.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON CONSTANTINO ZUGAIR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001421-27.2020.8.11.0001 AUTOR: JOSE NILSON CONSTANTINO 

ZUGAIR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação na qual a parte autora pretende: “Em sede de tutela de 

urgência ou de evidência, inaudita altera pars, que seja suspensa a 

retenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos pelo 

autor, portador de cegueira monocular, ainda que esteja em atividade, 

conforme entendimento acima minuciosamente demonstrado;”. Em síntese, 

diz a parte requerente que é portadora de doença grave e está sofrendo 

retenção de imposto de renda o que considera inadequado diante do 

conteúdo da Lei 7713/88. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de 

cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao 

excepcional deferimento da tutela, sem a oitiva da parte contrária, haja 

vista o potencial risco de irreversibilidade da decisão. Além disso, o 

deferimento de liminar que implique em condicionar a administração a 

realizar eventual liberação de recursos como ocorre no caso de 

modificação de pagamento de direitos funcionais e isenção ou alteração 

de percentual de retenção de tributos incidentes sobre o subsídio de 

servidor público não deve ser realizada de forma provisória, mormente 

diante dos limites impostos pelos artigos 1ºe § 3º da Lei n° 8.437/92 e 1º e 

2-B da Lei 9494/97. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. No mais, considerando a ordem de sobrestamento emanada do 

Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1836091/PI[1] ( TEMA 

1037), mantenha em secretaria até ulterior decisão do STJ. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE 

AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS 

REPETITIVOS. ART. 256-I, C/C O ART. 256-E, DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA 

EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA 

FÍSICA. ISENÇÃO PREVISTA NO INCISO XIV DO ARTIGO 6º DA LEI N. 

7.713/1998. INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE OS RENDIMENTOS DE 

PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. 

DISTINÇÃO COM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 250/STJ (REsp 

1.116.620/BA). MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS E DIVERGÊNCIA DE 

INTERPRETAÇÃO NOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS. ABRANGÊNCIA 

DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO 

ACOLHIDA. 1. Delimitação da controvérsia: "Incidência ou não da isenção 

do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 

7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se 

encontra no exercício de sua atividade laboral." 2. Discute-se no presente 

recurso se há isenção de IRPF para portador de neoplasia que esteja em 

exercício de atividade laboral. A discussão, portanto, é definir se quem 

deve receber é apenas o aposentado ou também quem esteja em 

atividade. Trata-se de debate diverso do travado no Tema Repetitivo 

250/STJ (REsp 1.116.620/BA), em que se limitou a discussão à natureza 

do rol de moléstias graves constante do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 - se 

taxativa ou exemplificativa -, de modo a possibilitar, ou não, a concessão 

de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras 

doenças graves e incuráveis. 3. Recurso especial afetado ao rito do art. 

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I, c/c o art. 256-E do RISTJ, na 

redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). 4. Determinada a 

suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e 

tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). 5. Acolhida a 

proposta de afetação do recurso especial como representativo da 

controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta 

dos REsps 1.814.919 e 1.836.091). (ProAfR no REsp 1836091/PI, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 

03/12/2019). G.n.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001628-31.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001628-31.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda 

Pública. O cálculo foi atualizado conforme determina o provimento n.º 

11/2017/CM. O art. 13, II, § 1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a 

requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do 

numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 

da Fazenda Pública.” O art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O 

Juízo promoverá o sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud 

(...)”[1]. Desse modo, determina-se o sequestro do valor devido, via 

BacenJud, nos seguintes termos: Exequente: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO (CPF N° 992.247.200-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO 

– (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.905,89 - cálculo no Id. 

28160001. Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) 

Valor para quitação de guia de IR: R$0,15 Valor total bloqueado: 

R$1.906,04 (hum mil, novecentos e seis reais e quatro centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0505317-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

0505317-14.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (CPF N° 

018.796.571-47). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$2.709,24 - cálculo no Id. 28157902. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$65,29 Valor total bloqueado: R$2.774,53 (dois 

mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 
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registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000066-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACIDELMA FERNANDES DA CUNHA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000066-79.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ACIDELMA FERNANDES DA 

CUNHA BARRETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora pretende obter liminar que 

determine a redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da 

remuneração integral. Diz a parte requerente que é servidora pública e 

possui filha dependente o qual demanda cuidados em tempo integral, por 

isso necessita da redução da jornada sem prejuízo aos vencimentos. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, não se 

identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, 

haja vista que o deferimento de liminar relativa a direitos funcionais que 

implique em aumento de despesa para a Administração Pública encontra 

impedimento. A redução de jornada, sem a proporcional redução do 

subsídio, possui potencial para impor custo ao requerido, o qual, em tese, 

deverá ter mais pessoal para realizar o serviço do servidor(a) afastado, 

de forma que incide a vedação do art. 1º e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 

1º e 2-B da Lei 9494/97. A par disso verifica-se que não se demonstra a 

efetiva recusa da administração. Embora a administração não tenha 

analisado ainda o pedido da autora é do conhecimento público que 

temporariamente não está sendo deferido o benefício pleiteado por 

ausência de regulamentação da norma, o que é essencial para a análise 

dos pedidos de redução de carga horária bem como avaliação das 

condições do servidores e assistidos. E por fim, há que se considerar 

ainda que a própria Lei Complementar n.º 607/2018 é objeto da ADI 

1011123.34-2019.8.11.0000 em tramitação no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, de modo que, diante da ausência de 

regulamentação e duvidosa constitucionalidade da norma é completamente 

inviável a concessão de decisão provisória, haja vista o elevado risco de 

irreversibilidade e prejuízos futuros à própria parte requerente. No mais, 

na hipótese de dependente com doença grave que demande atenção 

integral há a possibilidade do servidor público se valer de licença própria 

prevista na lei de carreira. Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000962-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000962-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: MARCIO FALEIROS DA SILVA (CPF N° 

845.945.191-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$1.681,96 - cálculo no Id. 28158783. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$1.681,96 

(hum mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001301-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001301-86.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANI FERNANDES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CRISTIANI FERNANDES (CPF N° 721.782.051-00). 

Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 03.507.415/0003-06). 

Valor líquido: R$708,03 - cálculo no Id. 28159597. Valor para quitação de 

guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação de guia de IR: (não 

aplicável) Valor total bloqueado: R$708,03 (setecentos e oito reais e três 

centavos). Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio e transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB DO SIST AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001554-69.2020.8.11.0001 REQUERENTE: SIND DOS TRAB DO SIST 

AGRIC AGRA E PEC DO EST DE MT REU: ESTADO DE MATO GROSSO 
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Vistos, etc. Trata-se de ação coletiva proposta por Sindicato em face do 

Estado de Mato Grosso. A especificação demonstra que a natureza da 

ação e a qualidade da parte autora não atendem os requisitos de 

competência deste juíxo, os quais estão fixados na Lei 12.153/09. 

Distribua-se a uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001722-76.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001722-76.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (CPF N° 

992.247.200-72). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$2.784,72 - cálculo no Id. 28160310. 

Valor para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para 

quitação de guia de IR: R$74,01 Valor total bloqueado: R$2.858,73 (dois 

mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos). 

Junte-se o recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e 

transferência do valor constrito para a conta judicial. Intime-se o 

executado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para ciência de que o silêncio importará no 

levantamento do valor depositado na conta judicial. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, 

disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002494-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002494-34.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DORALICE DA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança que professor estadual promove em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de 

valores decorrentes de diferença de férias, pois embora os professores 

da rede pública estadual possuam direito a 45 dias de férias, os referidos 

profissionais têm gozado e recebido adicional de férias de 1/3 somente em 

re lação  a  30  d ias .  T rami ta  Ação  C iv i l  Púb l i ca  n º 

1028936-19.2017.811.0041 no juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino 

Público (SINTEP/MT), com idênticos objetos e causa de pedir. É o 

necessário. O Código de Processo Civil estabelece que: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. Art. 286. Serão distribuídas por dependência 

as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC/73, já vinha sinalizando que 

o juiz deveria dar interpretação com significativa amplitude para identificar 

ações conexas, senão vejamos: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). (g.n.) Registra-se, entretanto, 

que o Código de Processo Civil 2015 criou uma nova possibilidade de 

reunião de processo, a descrita no § 3º do art. 55, nos seguintes termos: 

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (g.n.) Sobre 

este parágrafo, Daniel Amorim Assumpção Neves na obra Novo Código de 

Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2016, pg. 81, esclarece: 

“Novidade significativa quanto ao efeito da conexão é encontrada no § 3º 

do artigo em comento. O dispositivo prevê a reunião de processos, mesmo 

não conexos, sempre que exista risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente 

(diferentes juízos). A reunião nessas circunstâncias já vinha sendo aceita 

pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que por meio da extensão do 

conceito de conexão (STJ, 1ª Seção, CC 55.584/SC, rel Min. Luiz Fux, j. 

12/08/2009, Dje 05/10/2009), ou até mesmo reconhecendo não se tratar 

de identidade de causa de pedir ou de pedido, mas de meras situações 

análogas (...)”. (g.n) Observa-se que há identidade das pretensões, de 

modo que seja pela conexão, seja pela potencial aplicação do disposto no 

§ 3º do art. 55 do CPC/2015, há de ser determinada reunião dos 

processos no juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública. Ante ao exposto, 

reconhece-se e declara-se a necessidade de reunião dos feitos, ante o 

elevado risco de decisões conflitantes, por aplicação do disposto no § 3º 

do art. 55 do CPC/2015, e determina-se a REDISTRIBUIÇÃO do presente 

processo ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública por 

dependênc ia  aos  au tos  da  Ação C iv i l  Púb l i ca  n º 

1028936-19.2017.811.0041, porque a matéria está intrinsicamente ligada à 

deduzida na ação coletiva. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505022-74.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505022-74.2015.8.11.0001 REQUERENTE: CLEBER BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 11.435,48 

(onze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 15444842. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 16461308). Quanto ao excesso alegado, razão 

não assiste ao embargante, eis que utilizou o indexador diverso do fixado 

na sentença, não alcançando o montante correto. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 11.435,48 (onze mil, quatrocentos e trinta e 
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cinco reais e quarenta e oito centavos). Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001987-73.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROBSON SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1001903-77.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA APARECIDA MOREIRA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 25.711,35 

(vinte e cinco mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12600885. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor, conforme coligido no id. 16567259. Ademais, o 

exequente informa em sua manifestação que concorda com os cálculos 

apresentados pela Fazenda Pública, conforme id. 16621869. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 24.569,56 (vinte e quatro mil 

quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501242-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501242-97.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O 

executado realizou o pagamento. A parte exequente se manifestou, 

concordando com a quitação. Diante do exposto, JULGA-SE e 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Determina-se a expedição de alvará(s) para 

levantamento do crédito, bem como os próprios à quitação de tributos, 

caso aplicável, conforme identificado no cálculo efetivado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência. Publique-se. Após o processamento 

do alvará, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035075-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RODRIGUES BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1035075-16.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JEANNE RODRIGUES 

BITTENCOURT REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503719-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503719-25.2015.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNO MARCEL SOUZA 

TOCANTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.206,17 

(quatro mil, duzentos e seis reais e dezessete centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no id. 12464101. Citado, o executado 

impugnou a execução, alegando excesso e requereu a redução do valor. 

Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante que entende correto 

(id. 14017802). Quanto ao excesso alegado, razão não assiste ao 

embargante, eis que utilizou o indexador diverso do fixado na sentença, 

não alcançando o montante correto. Ante o exposto, REJEITAM-SE os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 4.206,17 (quatro mil, duzentos e seis reais e dezessete 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504917-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504917-97.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: HUGO ROBERTO DOS REIS 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 3.966,85 

(Três mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 8867039. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 11237086). Quanto ao excesso alegado, razão 

não assiste ao embargante, eis que utilizou o indexador diverso do fixado 

na sentença, não alcançando o montante correto. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 3.966,85 (Três mil novecentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503545-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE GOMES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503545-16.2015.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO JOSE GOMES 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.798,33 

(quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12469841. Citado, o 

executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu a 

redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 15927991). Quanto ao excesso alegado, razão 

não assiste ao embargante, eis que utilizou o indexador diverso do fixado 

na sentença, não alcançando o montante correto. Ante o exposto, 

REJEITAM-SE os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública e 

HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.798,33 (quatro mil, setecentos e noventa 

e oito reais e trinta e três centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AUREA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000392-10.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIANA AUREA LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por SEBASTIANA 

AUREA LEITE em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o 

recebimento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

por ter tido seu veículo Fiat/ Palio Weekend Elx, Ano 2002, Cor Vermelha, 

Placa JZN 3644, deteriorado e danificado no pátio da Delegacia de Roubos 

e Furtos – DERFVA, desta capital. A requerente alega que teve seu 

veículo furtado em 14/02/2014 e, após a contratação de detetive 

particular, o automóvel foi localizado no interior de uma mecânica quando, 

imediatamente, a requerente acionou a Delegacia de Roubos e Furtos. 

Aduz que o veículo foi encontrado sem o motor (encontrava-se no banco 

de trás), assim, ele foi guinchado até o pátio da DERF para conclusão dos 

procedimentos administrativos. Aduz que, por mais de 04 anos tentou 

retirar o veículo do pátio, todavia, somente em 2017, após inúmeras 

tentativas, foi atendida e obteve a sua restituição, contudo o veículo 

encontrava-se danificado e deteriorado. Segundo a narrativa da 

reclamante, o automóvel foi devolvido com o teto pisoteado e, ainda, “sem 

motor, bateria, farol, o gás, as rodas, e o mesmo não estava encontrando 

a chave do veículo”. Diante dos fatos, pugna pela condenação do 

reclamado ao pagamento do valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos materiais, além de indenização por danos morais no mesmo valor. 

Citado, o reclamado não compareceu na audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, 

quando foi registrado depoimento da reclamante que confirmou os fatos 

narrados na inicial. Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade 

civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do 

risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece 

que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Desse modo, 

despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente público para a 

configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da 

responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o 

fato lesivo e o dano experimentado. Pois bem. Da análise do conjunto 

probatório verifica-se que a reclamante limitou-se em colacionar o Boletim 
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de Ocorrência que registra sua própria declaração quanto aos danos do 

veículo (id. 11943888), bem como 02 recibos de gastos com consertos do 

veículo de sua propriedade, no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais - 

id. 11943905), todavia, sem qualquer informação de data, local, 

identificação do prestador de serviço, etc. Os documentos comprobatórios 

trazidos pela reclamante demonstram apenas e, tão-somente, possíveis 

despesas realizadas com o veículo, porém, não é possível fixar sequer o 

dano, além do nexo de causalidade, pois não há como afirmar que, de 

fato, o dano ocorreu e, assim sendo, se foi evidentemente causado da 

forma como exposto na inicial. Não há qualquer foto do veículo danificado, 

foto do momento em que foi restituído ou do local onde o veículo 

encontrava-se apreendido, provas que poderiam ter sido facilmente 

produzidas pela reclamante. A reclamante não traz documentos fiscais ou 

identifica a eempresa responsável pela execução dos serviços em seu 

veículo, entre tantas outras provas que pudessem relevar o dano e o nexo 

de causalidade, vez que o único documento comprobatório (Boletim de 

Ocorrência) é prova unilateral que não possui capacidade probatória 

necessária ao convencimento do juízo. Nessa circunstância, verifica-se a 

ausência de prova capaz de imputar a causa do suposto dano noticiado 

aos agentes do ente público, responsabilizando-a materialmente ou extra 

patrimonialmente. Sabe-se que, para ocorrer o dever do ente público de 

indenizar, o requerente deve comprovar que a conduta deste foi a única 

causa do evento danoso, até mesmo porque a responsabilidade do ente 

público pode ser afastada quando restar provado que o fato danoso 

ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou de 

força maior. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001129-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001129-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA em desfavor do 

Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento dos honorários periciais 

fixados no processo nº 20795-24.2012.811.0002 – Código 300157, em 

trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande/MT, almejando o recebimento da importância atualizada de 

R$16.568,19. Citado, o executado opôs embargos à execução, alegando a 

ausência de título executivo válido, sob o argumento de que a certidão de 

crédito foi expedida com valor maior do que o fixado judicialmente; 

subsidiariamente, alegou o excesso de execução (id. 20916959). A parte 

exequente impugnou os embargos, aduzindo que o juízo complementou o 

valor fixado inicialmente para a quantia indicada na certidão de crédito, 

bem como que o cálculo que apresentou está com o valor e correções 

corretos (id. 23072209). DECIDO. Razão assiste a parte exequente, vez 

que pela decisão colacionada no id. 23072211 constata-se que o juízo da 

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT deferiu o pedido de complemento do valor dos honorários 

periciais fixados inicialmente para R$ 14.300,00, isto é, a mesma quantia 

da certidão de crédito com selo de autenticidade juntada no id. 20101902. 

Portanto, tal certidão está válida. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor atualizado de R$ 16.568,19 (dezesseis mil quinhentos e 

sessenta e oito reais e dezenove centavos). Por disposição legal não 

incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão original na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art.3º,§ 

1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo da certidão de crédito 

acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001126-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001126-24.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA em desfavor do 

Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento dos honorários periciais 

fixados no processo nº 3045-31.2008.811.0041 – Código 46111, em 

trâmite na 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, almejando o recebimento da 

importância atualizada de R$ 3.328,99. Citado, o executado impugnou o 

cálculo apresentado pela exequente, alegando excesso, entendendo 

correto a quantia de R$ 2.502,81 (id. 20931645). O exequente discordou 

do mencionado cálculo (id. 23073154). Decido. Razão assiste ao 

embargante, vez que inaplicável juros de mora sobre os créditos 

decorrentes do exercício de perícia em processos judiciais com valores 

fixados por decisão judicial. Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos de 

execução opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o 

crédito de R$ 2.502,81 (dois mil quinhentos e dois reais e oitenta e um 

centavos), conforme cálculo apresentado no id. 20931645. Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001910-35.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC NEPOMUCENO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118-O 

(ADVOGADO(A))

Daniela Paes de Barros OAB - MT8635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001910-35.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ISAAC NEPOMUCENO FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 331 de 371



Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por ISAAC NEPOMUCENO FILHO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento 

do valor atualizado de R$ 50.182,16, representado pela certidão de crédito 

nº 8.1.099.061-0, emitida pela Secretaria de Estado de Administração no 

dia 14/05/2010. Citado, o executado apresentou embargos à execução, 

alegando prescrição (id. 17395535). A parte exequente impugnou os 

embargos, tendo argumentado que a prescrição foi interrompida no ano de 

2014, vez que ajuizou a execução nº 58540-81.2013.811.0041, que 

tramitou no juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá, sendo que o prazo prescricional voltou a correr apenas em 

18/07/2018 (id. 17486618). Passa-se à apreciação. O Decreto nº 

20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." No caso, a certidão de crédito foi expedida em 14/05/2010, 

iniciando o prazo prescricional quinquenal, sendo interposta a presente 

execução somente em 08/08/2018. Contudo, há nos autos a notícia do 

ajuizamento de execução do mesmo título extrajudicial no dia 07/01/2014 

(processo nº 58540-81.2013.811.0041) distribuído para 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, o qual foi 

julgado extinto sem resolução do mérito no dia 24/10/2017, cuja sentença 

transitou em julgado no dia 18/07/2018. Desse modo, apesar do 

transcurso de mais de cinco anos entre a emissão da Certidão de Crédito 

e a propositura da presente execução, vislumbro sua interrupção com o 

ajuizamento de execução anterior. Isto porque, a prescrição decorre do 

não exercício do direito de ação, ou seja, o exercício do direito de ação 

impõe a interrupção do prazo de prescrição. E, o exercício do direito de 

ação pelo exequente restou evidenciado por intermédio do ajuizamento de 

igual execução, afastando a alegação de inação do credor, revelando-se 

incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional 

continuaria a escoar-se. Aliás, esse é também o diretivo do § 1º do artigo 

240 do Código de Processo Civil: “§ 1º A interrupção da prescrição 

retroagirá à data da propositura da ação.” De forma que, se a interrupção 

retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, 

e não o despacho de citação, que interrompe a prescrição. Nada mais 

coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do 

direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu 

exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da 

citação. Neste caso, o que ocorre é que ausente a inércia do titular do 

direito, o fator tempo torna-se irrelevante, afastando a prescrição. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 39.963,84 (trinta e nove mil, 

novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), 

conforme planilha de cálculo colacionada no id. 17395535. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão original na 

Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art.3º,§ 

1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo da certidão de crédito 

acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014701-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014701-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CICERO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA” proposta por CICERO RODRIGUES DA SILVA contra o 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT, objetivando a concessão da CNH C e A Especial, com 

validade de 05 anos a partir da sentença, bem como da credencial para 

utilização em vagas de estacionamentos reservadas a portadores de 

necessidades especiais. A liminar foi indeferida. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. I - PRELIMINAR 

Evidencia-se ilegitimidade da autarquia estadual em relação ao pedido de 

concessão de credencial para utilização de vagas destinadas à 

portadores de necessidades especiais, eis que a autorização é realizada 

e fornecida pelo município de Cuiabá, por intermédio da SEMOB, mediante 

protocolo de requerimento via sistema eletrônico. Passa-se a analisar o 

pedido remanescente. II - MÉRITO Em síntese, alega o reclamante que após 

um acidente que acarretou a fratura de sua coluna vertebral, foi submetido 

a uma cirurgia que deixou como sequela “fortes dores na coluna espinal, 

com irradiações para os membros inferiores, principalmente para o 

membro inferior esquerdo, e com isso infelizmente vem lhe impondo 

limitações.”. A época da renovação de sua CNH A e C, na data de 

27/12/2017, resolveu requerer também sua alteração para CNH ESPECIAL. 

Importante ressaltar que a referida concessão gera alguns benefícios 

financeiros, tais como, isenção de rodízio, isenção tributárias de IPI, IOF e 

ICMS para aquisição de veículos automáticos, dentre outros legalmente 

estabelecidos às pessoas portadoras de necessidades especiais. Aduz 

que, equivocadamente, teve seu requerimento indeferido pela junta médica 

credenciada ao DETRAN/MT, cujo laudo concluiu que “durante a perícia 

não apresentou no momento limitação física que necessite de adaptação 

veicular” (id. 13436324). Para o grupo de pessoas que querem ter 

habilitação especial, as especificações que as qualificam como 

condutoras encontram-se elencadas na Lei 8989/2005 que dispõe sobre a 

Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de 

automóveis para utilização no transporte de pessoas portadoras de 

deficiência física e, em seu art. 1º, §1º determina como beneficiários: Art. 

1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os 

automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor 

de cilindrada não superior a 2.000 cm³ (dois mil centímetros cúbicos), de, 

no mínimo, 4 (quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos 

a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou 

híbrido e elétricos, quando adquiridos por: § 1o Para a concessão do 

benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa portadora de 

deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 

um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento 

da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 

para o desempenho de funções. A alteração exige ainda, a confirmação 

da necessidade especial atestada por médico especializado e 

credenciado junto ao departamento de trânsito, por intermédio de perícia 

com o objetivo de avaliar as condições do candidato, considerando a 

extensão da deficiência e as suas limitações. O médico poderá impor 

algumas exigências na adaptação do veículo a ser utilizado pelo condutor, 

gerando uma classificação que é devidamente registrada no documento, 

como por exemplo, câmbio automático, motocicleta com carro lateral, 

necessidade de uso de lentes corretivas ou de próteses, etc. Sendo 

assim, o laudo médico é necessário para, além de confirmar a limitação e 

necessidade do condutor, também especificar e classificar a limitação, 

lançando a restrição relativa à adaptação do veículo no prontuário da CNH, 

tornando-a especial. Assim, para ser beneficiário da concessão de CNH 

Especial é necessário o enquadramento em todas as especificações 

regulamentadas por lei e, ainda, o cumprimento das obrigações para o 

regular reconhecimento administrativo. Com efeito, no laudo da junta 

médica especial do DETRAN (id. 13436324 - Pág. 10) acostado aos autos 

observa-se que o requerente foi considerado apto para direção veicular 

sem uso obrigatório de adaptação, bem como não constatou qualquer 
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limitação funcional que justifique o direito a concessão de CNH Especial. 

Anote-se que o benefício da concessão de CNH Especial destina-se 

apenas aos portadores de deficiência cuja limitação esteja prevista na 

norma específica e após deferimento por junta médica especializada e 

credenciada ao DETRAN, que irá determinar qual a classificação da 

limitação do condutor e a restrição veicular. Nesse diapasão, a 

Administração Pública, estando vinculada ao princípio da legalidade estrita, 

deve obediência ao legalmente prescrito, de forma que o administrador só 

pode atuar onde a lei o autoriza. Do contrário, estariam sendo violados o 

princípio constitucional da igualdade e o princípio da isonomia tributária, eis 

que a consequência da referida concessão traz benefícios tributários, 

pelos quais se garante tratamento justo e igualitário aos contribuintes em 

situação de equivalência. Diante disso, não há elementos nos autos que 

apontem para a ilegalidade da atuação do DETRAN/MT ao negar a 

concessão de CNH Especial, mas, ao contrário, observa-se o respeito ao 

Princípio da Legalidade Estrita, que deve orientar a atividade administrativa. 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários nessa fase. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001991-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PANIAGO OAB - MT16998/-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001991-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DAS DORES SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO E IDADE C/C TUTELA ANTECIPADA” promovida por Maria 

das Dores Silva em face do Município de Cuiabá, objetivando o computo de 

períodos especiais, constantes na CTPS da autora, na contagem de tempo 

de serviço. Ademais, requer que o benefício seja implantado 

retroativamente a partir de 16/05/2011. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. DECIDO Em síntese, a parte autora alega que teria exercido a 

função de enfermeira celetista de 1985 a 1992, quando foi aprovada no 

concurso de auxiliar de enfermagem do Município de Cuiabá. Assim, 

passou a laborar no Município de Cuiabá até a data da presente ação. 

Afirma que no período de 1985 a 1992 trabalhou em condições insalubres. 

Por esse motivo, em 16/05/2011, se dirigiu a Administração Municipal a fim 

de averbar referido período como tempo especial de contribuição e teve 

seu pleito negado. Desta feita, para comprovar sua atividade especial, a 

requerente trouxe registros na CTPS em que consta o cargo de 

“Atendente de enfermagem”. O Decreto 83.080/79 regulamentou a Lei 

9.032 que regia a aposentadoria especial na época e estabeleceu no 

anexo I código 1.3.4 a lista das atividades profissionais insalubres 

hospitalares: “Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou 

materiais infecto-contagiantes (atividades discriminadas no código 2.1.3 

do anexo II: médicos, médicos-laboratoristas (patologista), técnicos de 

laboratório, dentistas, enfermeiros)”. Nota-se que o cargo que possui 

presunção de insalubridade é o de enfermeira e não de “atendente de 

enfermagem”. Sendo assim, a parte autora teria que comprovar que seu 

cargo – “atendente de enfermagem”- se encontrava listado do decreto 

83.080/79 ou que seu cargo era de fato exercido sob condições 

insalubres. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE 

SERVIÇO ESPECIAL. CTPS. PPP. DECRETO Nº 83.080/79. LEI Nº 9.032/95. 

DECRETOS N.º 53.831/64 E 83.080/79. INSALUBRIDADE NÃO 

COMPROVADA. 1. É devida a concessão do benefício de aposentadoria 

especial, quando comprovado por prova documental - CTPS, DSS-8030, 

Laudo de Perícia Técnica, PPP, LTCAT - que a atividade exercida 

enquadra-se nos decretos n.º 53.831/64 83.080/79, 611/92, 2.172.97 e 

3.048/99. 2. A qualificação do tempo de serviço como especial para efeito 

de sua conversão em tempo comum ou para concessão de aposentadoria 

especial se dá de acordo com a legislação em vigor à época da prestação 

do serviço. 3. Para o reconhecimento das condições especiais em que foi 

prestado o serviço pelo segurado, para fins de aposentadoria especial, 

até a vigência da Lei nº 9032/95, não se fazia necessária a apresentação 

de laudos periciais para comprovar a sua exposição aos agentes nocivos 

à saúde e à integridade física, bastando para tanto a previsão dos 

referidos agentes nos Anexos aos Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79. 

4. Com edição da Lei nº 9032, de 28.04.95, o legislador ordinário passou a 

condicionar o reconhecimento do tempo de serviço em condições 

especiais à comprovação da exposição efetiva aos agentes nocivos à 

saúde e à integridade física do segurado, para fins de aposentadoria 

especial, que se dava através dos formulários SB-40 e DSS-8030. 5. 

Após a edição da Medida Provisória nº 1523, de 11.10.96, posteriormente 

convertida na Lei nº 9528, de 10.12.97, passou-se a exigir a comprovação 

da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, através de 

formulário emitido pela empresa, com base em laudo técnico de condições 

ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 

segurança do trabalho. 6. Função de motorista de caminhão enquadrada 

nos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. período de 12.06.1986 a 

28.04.1995 7. Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP. Exposição a 

agentes nocivos não comprovada. Período de 29.04.1995 a 31.07.2011. 8. 

Remessa oficial e apelações não providas. (TRF-5 - REEX: 

14638920124058500, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, 

Data de Julgamento: 27/06/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 

02/07/2013) É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos 

do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, 

portanto alegando ter prestado serviço insalubre, cumpre que a demonstre 

através da apresentação mínima de documentos necessários para o 

julgamento de seu processo, o que não o fez. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE 

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável 

que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de 

seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o 

julgamento de seu processo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012) (g.n.) EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – 

ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – (...) – AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ALEGADO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ABASTECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA FADADA AO INSUCESSO – 

IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte 

promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de 

modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu 

direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência 

de prova do alegado vício do veículo, da alegada tentativa de contato, do 

suposto abastecimento de combustível e da exigência para tanto, inexiste 

a prova dos fatos constitutivos de direito. Não havendo a comprovação do 

mínimo necessário à propositura da ação, de rigor a improcedência da 

pretensão, pois certos fatos devem ser comprovados com a petição 

inicial. Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, ônus 

da parte promovente, forçoso o reconhecimento da improcedência da 

pretensão. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) 

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 
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no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000337-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GARCEZ BARROS (EXEQUENTE)

ABIDIAS SANTOS MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000337-59.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ABIDIAS SANTOS MEIRA, 

ANDERSON GARCEZ BARROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc..., Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual as 

partes exequentes possuem um título de crédito em quantia certa, líquida e 

exigível, no valor bruto de ABIDIAS SANTOS MEIRA - R$ 21.022,05 (vinte 

um mil vinte e dois reais e cinco centavos) e ANDERSON GARCEZ 

BARROS – R$ 20.073,12 (vinte mil setenta e três reais e doze centavos), 

referentes a créditos salariais, representado pelas Certidões nº 

9.9.091.246-9 e 9.9.092.239-1, respetivamente, expedidas pelo Estado de 

Mato Grosso. O Estado opôs Embargos à Execução suscitando a 

ocorrência de prescrição. É cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu 

artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de 

qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 

Veja-se: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Registre-se que a parte exequente menciona a edição de Decreto que 

suspostamente suspendeu o prazo prescricional das cartas de créditos 

emitidas pelo Estado. Acerca disto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

já se pronunciou no sentido de que o referido Decreto não possui o 

condão de suspender a emissão das cartas de crédito, exorbitando os 

limites da Lei Estadual nº 8.772/2007, que disciplina o tema. Contudo, uma 

vez emitida a certidão, ter-se-á início o decurso do prazo prescricional 

inerente a todo título de crédito, no caso, o prazo de 5 (cinco) anos para 

se postular o respectivo recebimento. Impera, pois, o princípio da 

legalidade. Os exequente noticiam ainda, a suposta interrupção do prazo 

prescricional com a propositura das ações de execução perante a justiça 

comum, as quais foram extintas sem julgamento de mérito, considerando o 

valor da causa. Em consulta aos documentos elencados no caderno 

processual, bem como ao sistema do TJ/MT, verifica-se que o exequente 

ABIDIAS SANTOS propôs a ação de execução distribuída sob o nº 

19668-94.2013.811.0041, em 15/05/2013 e o exequente ANDERSON 

GARCEZ propôs ação de execução distribuída sob o nº 

27321-50.2013.811.0041, em 09/07/2013, ambos junto a Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Evidencia-se, portanto, que ambos os 

exequentes propuseram ação de execução após ocorrência da 

prescrição, a qual restou fulminada em 16/04/2013 (ABIDIAS) e em 

17/04/2013 (Anderson). Deste modo, os prazos prescricionais são 

contados de forma objetiva, na forma da lei de regência, não havendo que 

se falar em critérios que alarguem sua interpretação e aplicação, sob pena 

de se tentar burlar norma de ordem pública. O Decreto nº 766/2011 a que 

faz referência a parte exequente tratou sobre o sistema eletrônico de 

processamento das certidões de crédito. No caso concreto, verifica-se 

que a certidão – objeto da execução – fora emitida anteriormente ao 

Decreto, não havendo nos autos prova do prejuízo da edição da referida 

norma, nem recusa manifesta da Administração ao seu pagamento. 

Observa-se que a parte exequente, ainda que de posse da Certidão de 

Crédito quedou-se inerte, em recebe-la, administrativamente ou 

judicialmente. Assim, verificando a data da emissão da Certidão – 

15/04/2009 e 16/04/2009 - e a do ajuizamento das ações junto a justiça 

comum e da presente demanda – 20/02/2018, constata-se que a 

pretensão da parte exequente encontra-se fulminada pelo lapso 

prescricional quinquenal, comum a Fazenda Pública. Deste modo, 

acolhe-se os Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública para 

DECLARAR a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e EXTINGUIR 

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504865-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCINEIDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

0504865-78.2015.8.11.0041 AUTOR(A): ANA LUCINEIDE DOS SANTOS 

REU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do Município 

de Cuiabá, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência. 

Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo 

Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário 

n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação da Lei 4594/2004 (DISPÕE SOBRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ) e da LC 220/2010 (DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO), efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta passados mais de cinco anos da 

vigência da Lei 4594/2004 que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 
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Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001522-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA FORTE STUCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001522-98.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUISA FORTE STUCHI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por LUISA FORTE STUCHI em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos honorários periciais 

fixados no processo nº 3693-97.2011.811.0042 - em trâmite na 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Citado, o executado não se manifestou. Passa-se à 

apreciação. A atualização monetária será realizada pelo DAP, consoante o 

disposto no Provimento 11/2017-CM. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a 

certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do 

disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503958-29.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PEREIRA DE ALMEIDA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULYANA LANNES ANDRADE OAB - MT19398/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503958-29.2015.8.11.0001 REQUERENTE: ILDA PEREIRA DE ALMEIDA 

VARGAS REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento 

de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 

10.731,82 (dez mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e dois 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 12477979. 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso e requereu 

a redução do valor. Para tanto, junta planilha de cálculos com o montante 

que entende correto (id. 16321634). Ademais, o exequente informa em 

sua manifestação que concorda com os cálculos apresentados pelo 

Município de Cuiabá, conforme id 17579000. No que tange ao pedido de 

destaque de honorários (id 17579000), cumpra-se a Súmula Vinculante 47 

do STF, in verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação 

ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam 

verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

Embargos à Execução opostos pelo Município de Cuiabá e HOMOLOGA-SE 

o valor de R$ 10.331,98 (dez mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e 

oito centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009458-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE MOURA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009458-77.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: DIVINO DE MOURA BORGES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de título 

extrajudicial proposta por DIVINO DE MOURA BORGES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor corrigido 

e atualizado de R$ 29.432,00, representado pela CERTIDÃO DE CRÉDITO 

Nº 9.9.093.402-0, emitida pela Secretaria de Estado de Administração, que 

iniciou-se frente a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Cuiabá. Citado, o executado impugnou o cálculo juntado pela contadoria 

do juízo, sob o argumento de que foi utilizado o índice do IPCA/IBGE, 

quando deveria ser aplicado o índice de correção monetária aplicável à 

caderneta de poupança. Atendendo despacho judicial, a contadoria juntou 
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novo cálculo atualizado no valor de R$ 41.833,83, tendo a parte exequente 

concordado. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

41.833,83 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e três reais). Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo da certidão 

de crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001079-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001079-50.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALTAIR BALIEIRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

ALTAIR BALIEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 17.556,77, representado pela carta de crédito nº 

9.9.093.587-6, emitida pela Secretaria de Estado de Administração no dia 

11.04.2009. Citado, o executado não impugnou a execução (id. 

22827920). Passa-se à apreciação. O Decreto nº 20.910/1932, em seu 

artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de 

qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 

vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Deste modo, como os prazos prescricionais são contados de forma 

objetiva, na forma da lei de regência. E, uma vez emitida a Certidão de 

Crédito, ter-se-á início do decurso do prazo prescricional inerente a todo 

título de crédito, no caso, o prazo de 05 (cinco) anos para se postular 

judicialmente o respectivo recebimento. Impera, pois, o princípio da 

legalidade. Ademais, não há que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. Por consequência, como o título de crédito foi emitido no dia 

11/04/2009 e a ação só foi proposta em 09/05/2019, transcorrido o lapso 

temporal quinquenal, reconhece-se a ocorrência da prescrição. Ante o 

exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a ocorrência da PRESCRIÇÃO; em 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002250-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002250-42.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

VINÍCIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA ajuizou ação de título executivo 

executivo referentes aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processos códigos nº 236209, 206128, 242566, 242450 e 130702 todos 

em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 5.843,04. Citado, o executado 

quedou-se inerte (id. 26790380). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 5.843,04 (cinco mil oitocentos e quarenta e três 

reais e quatro centavos). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003648-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003648-06.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL TEIXEIRA DA CUNHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação ordinária de revisão 

de enquadramento de classe” ajuizada por MANOEL TEIXEIRA DA CUNHA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “(...) o 

enquadramento do Requerente ao Cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico e Social, função Oficial de Campo, no mesmo nível e classe ao 

que se encontrava, tudo em conformidade com artigo 1º, da Lei 10.047/14, 

com os efeitos financeiros a contar de 01 de janeiro de 2014, conforme 

disciplinado no art. 3º da referida lei; e, por via de consequência, o 

enquadramento do Requerente ao Cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social, função Oficial de Campo, no mesmo nível e classe ao 

que se encontrava, em conformidade com artigo 1º, da Lei 10.047/14 c/c 

Lei 10.177/14, a partir de 05 de novembro de 2014, bem como, a 

condenação do Requerido na obrigação de restituir as diferenças mensais 

de subsídios, férias e gratificações natalinas, respectivamente, pagos a 

menor a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme art. 3º da Lei 

10.047/2014”. Citado, o requerido apresentou contestação. Intimadas, as 

partes informaram o desinteresse na produção de outras provas. 

Passa-se ao julgamento. Alega o requerente que em 20/02/1978, foi 

admitido no serviço público para ocupar o cargo de auxiliar de 

manutenção, sendo declarado estável no serviço público estadual, nos 

termos do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal em 1995, ocasião em que foi transposto para o Regime Jurídico 

Estatutário. Em 28/01/2012 por força do Decreto nº 3.797/2002, o Autor foi 

enquadrado no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, 

Classe “b”, Nível 09, 40 horas. Ocorre que, em 06 de janeiro de 2014 foi 

publicada a Lei 10.047/14, que alterou o quadro do Anexo II da Lei nº 
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7.554 de 10 de dezembro de 2001, alterando a função de Supervisor de 

Campo do cargo de Auxiliar do Desenvolvimento Econômico e Social para 

o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o 

histórico funcional o autor foi Declarado Estável no serviço público 

estadual, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da 

Constituição Federal, combinando com o art. 39 do Ato das Disposições 

Transitórias da Constituição Estadual. O art. 19, do ADCT e seu § 1º, 

estabelece: “Art. 19 – Os servidores públicos civis da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e 

das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da 

Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham 

sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são 

considerados estáveis no serviço público. (grifo não pertencente ao texto 

de origem) Parágrafo único – Os poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, para o cumprimento do disposto neste artigo, farão a devida 

adequação em seus quadros funcionais” Nessa vertente, restou 

reconhecido ao autor o direito à estabilidade extraordinária, instituto 

decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 do ADCT, que tornou 

estável o servidor que na data da promulgação da Constituição Federal de 

1988, estivesse com cinco anos continuados no serviço público. Com 

efeito, tal instituto em muito se distancia do da efetividade, este referente 

ao cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, 

circunstância não vislumbrada nos autos, o que impede a procedência da 

almejada progressão, porquanto tal direito não restou estendido aos 

estabilizados. A única garantia que o constituinte conferiu a este grupo de 

servidores é a de permanecer no serviço público. Neste norte os direitos e 

vantagens, inclusive as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes 

de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos 

excepcionalmente estáveis pelo art. 19 do ADCT. Em outras palavras, 

ainda que ocupante de cargo público, não é o autor servidor efetivo, 

conforme assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do 

Ministro Roberto Barroso: “O Supremo Tribunal Federal já firmou 

entendimento de que, aquele que preenchera as condições exigidas pelo 

art. 19 do ADCT da CF/1988, embora estável no cargo para o qual fora 

contratado pela Administração Pública, não é servidor efetivo”. (STF, AgR 

no AI Nº 681610, julgado em 09.09.2014, DJe 23.09.2014). (g.n) No mesmo 

sentido, decidiu a Corte Superior: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. 

PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL (QUINTOS). 

IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. ART. 1º DA 

LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. O art. 1º da Lei Estadual nº 11.847/91 do 

Estado do Ceará impõe, como requisito indispensável para a aquisição da 

gratificação de função, a titularidade de cargo efetivo, não 

compreendendo, portanto, servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. 

Precedentes. Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a 

concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, 

não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos 

servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido”. (RMS Nº 22366/CE, 

Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.12.2007, DJe 

03.03.2008). (g.n) Nesse contexto, é preciso destacar que, consoante 

entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o servidor público 

que adquire estabilidade não possui cargo ou integra carreira, e, por isso, 

não faz jus aos reenquadramentos ou às progressões devidos aos 

servidores efetivos, possuindo, apenas, direito a permanecer na situação 

na qual se estabilizou. Por outro lado, a intenção do Estado de Mato 

Grosso, ao promover o enquadramento do requerente no cargo de Auxiliar 

de Desenvolvimento Econômico e Social, não foi a de conferir-lhe 

efetividade, muito menos equiparar os seus direitos aos dos servidores 

efetivos. Digo isto, porque a Lei Estadual n.º 7.554/01, que dispôs sobre a 

criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e 

Social, dentre eles, a de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, 

no qual o requerente foi enquadrado, previu no art. 14, inc. II, in verbis: 

“Art. 14 O enquadramento dos atuais servidores na Carreira dos 

Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social dar-se-á da 

seguinte forma: (...) II - os servidores declarados estáveis no Serviço 

Público Estadual, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, serão designados 

para o exercício das funções referentes aos cargos criados nesta lei, 

obedecidas as exigências e requisitos pertinentes aos cargos. (grifou-se) 

Conforme o dispositivo destacado, o requerente foi designado para 

exercer as funções referentes ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento 

Econômico e Social, ou seja, não é titular de cargo público e não integra a 

carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, 

gozando apenas de uma estabilidade especial no serviço público, nos 

termos dos julgados proferidos pelo C. STF. Por sua vez, o art. 5º, da Lei 

Estadual n.º 7.554/01, esclarece que: “Art. 5º O ingresso na Carreira dos 

Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social exigir-se-á 

concurso público de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da 

Constituição Federal.” Assim, o requerente somente integraria a carreira 

dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, caso fosse 

aprovado em concurso público realizado pelo Estado de Mato Grosso, o 

que não se verificou no caso. Ainda, quando o servidor público é 

estabilizado extraordinariamente (art. 19 do ADCT) em determinado cargo 

e, posteriormente por ato administrativo ou lei passa a integrar carreira 

diversa daquela que ingressou originariamente, sem prestar concurso 

público, este incorre em provimento derivado de cargo, ou seja, incorrerá 

em transposição de cargo, o que é vedado pela jurisprudência pátria. O 

Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar situação análoga ao presente 

feito, entendeu ser inconstitucional a transposição de cargo, justamente 

por ferir o princípio de acesso ao serviço público por meio de certame. A 

matéria restou pacificada no âmbito da Suprema Corte, por meio do 

verbete sumular nº 685, in verbis: "É inconstitucional toda modalidade de 

provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 

concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra 

a carreira na qual anteriormente investido." Destarte, o pleito se mostra 

improcedente, haja vista que a sua situação não pode ser confundida com 

os servidores estatutários que prestaram concurso público. Por fim, 

esclarece-se que o que se tem visto na prática é o tratamento 

desordenado e desigual da Administração Pública aos servidores 

estabilizados; não há uniformidade no tratamento e alguns acabam sendo 

equiparados a servidores efetivos, muitos deles aposentados; no entanto, 

tais equívocos não servem de fundamento para que o Poder Judiciário 

deixe de aplicar a lei ao caso concreto. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1004748-93.2016.8.11.0041 AUTOR(A): IRINEU ANTONIO ALVARENGA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “ação ordinária de revisão de 

enquadramento de classe” ajuizada por IRINEU ANTONIO ALVARENGA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “(...) o 

enquadramento do Requerente ao Cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico e Social, função Motorista, no mesmo nível e classe ao que se 

encontrava, tudo em conformidade com artigo 1º, da Lei 10.047/14, com 

os efeitos financeiros a contar de 01 de janeiro de 2014, conforme 

disciplinado no art. 3º da referida lei; e, por via de consequência, o 

enquadramento do Requerente ao Cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social, função Motorista, no mesmo nível e classe ao que se 

encontrava, em conformidade com artigo 1º, da Lei 10.047/14 c/c Lei 

10.177/14, a partir de 05 de novembro de 2014, bem como, a condenação 

do Requerido na obrigação de restituir as diferenças mensais de 
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subsídios, férias e gratificações natalinas, respectivamente, pagos a 

menor a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme art. 3º da Lei 

10.047/2014”. Citado, o requerido apresentou contestação. Intimadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, o requerido requereu o 

julgamento antecipada e o requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação. Passa-se ao julgamento. Alega o requerente que em 

12/08/1976, foi admitido no serviço público para ocupar o cargo de 

motorista, sendo declarada estável no serviço público estadual, nos 

termos do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal em 1988, ocasião em que foi transposto para o Regime Jurídico 

Estatutário. Em 01/12/2001 por força do Decreto nº 3.845, o Autor foi 

enquadrado no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, 

Classe “a”, Nível 09, 40 horas. Ocorre que, em 06 de janeiro de 2014 foi 

publicada a Lei 10.047/14, que alterou o quadro do Anexo II da Lei nº 

7.554 de 10 de dezembro de 2001, alterando a função de Motorista do 

cargo de Auxiliar do Desenvolvimento Econômico e Social para o cargo de 

Agente de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o histórico 

funcional o autor foi Declarado Estável no serviço público estadual, nos 

termos do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal, combinando com o art. 39 do Ato das Disposições Transitórias da 

Constituição Estadual. O art. 19, do ADCT e seu § 1º, estabelece: “Art. 19 

– Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações 

públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo 

menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma 

regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no 

serviço público. (grifo não pertencente ao texto de origem) Parágrafo 

único – Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, para o cumprimento 

do disposto neste artigo, farão a devida adequação em seus quadros 

funcionais” Nessa vertente, restou reconhecido ao autor o direito à 

estabilidade extraordinária, instituto decorrente da excepcionalidade 

prevista no art. 19 do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos 

continuados no serviço público. Com efeito, tal instituto em muito se 

distancia do da efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante 

aprovação em concurso público, circunstância não vislumbrada nos 

autos, o que impede a procedência da almejada progressão, porquanto tal 

direito não restou estendido aos estabilizados. A única garantia que o 

constituinte conferiu a este grupo de servidores é a de permanecer no 

serviço público. Neste norte os direitos e vantagens, inclusive as 

pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de 

provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente 

estáveis pelo art. 19 do ADCT. Em outras palavras, ainda que ocupante de 

cargo público, não é o autor servidor efetivo, conforme assim decidiu o 

Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso: “O 

Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, aquele que 

preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, 

embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração 

Pública, não é servidor efetivo”. (STF, AgR no AI Nº 681610, julgado em 

09.09.2014, DJe 23.09.2014). (g.n) No mesmo sentido, decidiu a Corte 

Superior: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. PLEITO DE 

INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL (QUINTOS). 

IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. ART. 1º DA 

LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. O art. 1º da Lei Estadual nº 11.847/91 do 

Estado do Ceará impõe, como requisito indispensável para a aquisição da 

gratificação de função, a titularidade de cargo efetivo, não 

compreendendo, portanto, servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. 

Precedentes. Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a 

concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, 

não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos 

servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido”. (RMS Nº 22366/CE, 

Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.12.2007, DJe 

03.03.2008). (g.n) Nesse contexto, é preciso destacar que, consoante 

entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o servidor público 

que adquire estabilidade não possui cargo ou integra carreira, e, por isso, 

não faz jus aos reenquadramentos ou às progressões devidos aos 

servidores efetivos, possuindo, apenas, direito a permanecer na situação 

na qual se estabilizou. Por outro lado, a intenção do Estado de Mato 

Grosso, ao promover o enquadramento do requerente no cargo de Auxiliar 

de Desenvolvimento Econômico e Social, não foi a de conferir-lhe 

efetividade, muito menos equiparar os seus direitos aos dos servidores 

efetivos. Digo isto, porque a Lei Estadual n.º 7.554/01, que dispôs sobre a 

criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e 

Social, dentre eles, a de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, 

no qual o requerente foi enquadrado, previu no art. 14, inc. II, in verbis: 

“Art. 14 O enquadramento dos atuais servidores na Carreira dos 

Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social dar-se-á da 

seguinte forma: (...) II - os servidores declarados estáveis no Serviço 

Público Estadual, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, serão designados 

para o exercício das funções referentes aos cargos criados nesta lei, 

obedecidas as exigências e requisitos pertinentes aos cargos. (grifou-se) 

Conforme o dispositivo destacado, o requerente foi designado para 

exercer as funções referentes ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento 

Econômico e Social, ou seja, não é titular de cargo público e não integra a 

carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, 

gozando apenas de uma estabilidade especial no serviço público, nos 

termos dos julgados proferidos pelo C. STF. Por sua vez, o art. 5º, da Lei 

Estadual n.º 7.554/01, esclarece que: “Art. 5º O ingresso na Carreira dos 

Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social exigir-se-á 

concurso público de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da 

Constituição Federal.” Assim, o requerente somente integraria a carreira 

dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, caso fosse 

aprovado em concurso público realizado pelo Estado de Mato Grosso, o 

que não se verificou no caso. Ainda, quando o servidor público é 

estabilizado extraordinariamente (art. 19 do ADCT) em determinado cargo 

e, posteriormente por ato administrativo ou lei passa a integrar carreira 

diversa daquela que ingressou originariamente, sem prestar concurso 

público, este incorre em provimento derivado de cargo, ou seja, incorrerá 

em transposição de cargo, o que é vedado pela jurisprudência pátria. O 

Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar situação análoga ao presente 

feito, entendeu ser inconstitucional a transposição de cargo, justamente 

por ferir o princípio de acesso ao serviço público por meio de certame. A 

matéria restou pacificada no âmbito da Suprema Corte, por meio do 

verbete sumular nº 685, in verbis: "É inconstitucional toda modalidade de 

provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em 

concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra 

a carreira na qual anteriormente investido." Destarte, o pleito se mostra 

improcedente, haja vista que a sua situação não pode ser confundida com 

os servidores estatutários que prestaram concurso público. Por fim, 

esclarece-se que o que se tem visto na prática é o tratamento 

desordenado e desigual da Administração Pública aos servidores 

estabilizados; não há uniformidade no tratamento e alguns acabam sendo 

equiparados a servidores efetivos, muitos deles aposentados; no entanto, 

tais equívocos não servem de fundamento para que o Poder Judiciário 

deixe de aplicar a lei ao caso concreto. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por FERNANDA 

MOREIRA SALES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), consubstanciada em contrato temporário para exercer a função 

de professora, no valor atualizado de R$ 4.351,90 (quatro mil trezentos e 

cinquenta e um reais e noventa centavos) (id. 26482639). Dispensada a 

audiência de conciliação. Citado, o reclamado apresentou a contestação. 

Decido. A parte requerida suscitou, em contestação, a preliminar de 

prescrição. Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 

20.910/1932:"Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição, 

haja vista que a ação foi distribuída no dia 27/11/2017. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas 

anteriores a 27/11/2012. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É cediço que, os 

contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem 

forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O 

art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a 

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O 

Decreto 88/2015 regulamenta as previsões contidas no Estatuto do 

Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira no Estado de Mato 

Grosso, in verbis: Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, 

as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como de necessidade 

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: 

(...) IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes, 

inclusive estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; Art. 8º As 

contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo 

máximo de: II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, 

incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; Art. 9º Os prazos previstos no 

artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual 

período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o 

exigir. (g.n.) Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como 

regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o 

provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de 

cargos de provimento em comissão declarado em lei. Os casos de 

contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo 

determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Vê-se que a reiterada contratação 

temporária não se enquadra na legislação estadual, porque, a despeito da 

alegada existência de “intervalos” entre as contratações, a prestação de 

serviços temporários extrapola o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses estabelecido pela legislação vigente. Ademais, o Supremo Tribunal 

Federal ao apreciar a ADI nº 3662 (julgamento no dia 23/03/2017 e 

DJe-168 de 31/07/2017, publicado 01/08/2017), julgou inconstitucional o 

inciso VI e a parte final do § 1º, do art. 264, da Lei Complementar nº 

04/1990: Art. 264 Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) VI - 

atender as outras situações motivadamente de urgência. (inciso declarado 

inconstitucional) § 1º As contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) 

meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo 

será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte 

e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse 

público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso 

público. (última parte em itálico declarada inconstitucional) No debate, o 

Tribunal Pleno do STF consolidou que não é possível a prorrogação 

indefinida nos contratos temporários como um “cheque em branco”, e, 

embora a modulação dos efeitos da decisão tenha efeitos ex nunc, não foi 

apresentado no caso concreto justificativa vinculada ao interesse público 

que autorize superar o limite objetivo improrrogável de 24 (vinte e quatro) 

meses, encargo imposto ao Poder Público. O Min. Alexandre de Moraes 

asseverou que não é admitido o “alargamento das hipóteses de 

excepcionalidade”. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das 

regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação 

por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade 

do contrato e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90. 

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador 

cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no 

art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

Acerca deste ponto, o STF atribuindo repercussão geral, firmou o 

entendimento que são devidos o saldo de salário e o levantamento de 

saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária que não 

observou as regras legais, in litteris: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão do citado RE declara expressamente que: “5. É de se 

confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, 

para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de 

nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a 

observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 

aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas 

contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n). Vale lembrar que, no âmbito do direito 

Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a 

Administração somente pode atuar nos estritos limites da Lei. Para tanto, 

de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais 

para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do 

FGTS, a demandar o deferimento do pleito inicial para o seu recebimento. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), no período de contratação temporária não prescrito, compreendido 

de 27/11/2012 a 23/12/2017, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da 

data que deveria ter sido adimplido; e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 339 de 371



processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Para fins de cumprimento de sentença deve 

a parte autora juntar o cálculo do débito com os respectivos holerites de 

todo o período. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026755-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ALENCASTRO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MOURA CURVO OAB - SP84770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (REU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1026755-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DINIZ ALENCASTRO CORREA 

REU: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ - MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação declaratória de nulidade do contrato 

temporário c.c. pagamento das verbas salariais devidas proposta por 

DINIZ ALENCASTRO CORREA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

consubstanciada em contratos temporários sucessivos para exercer a 

função de agente operacional de saúde no período de 01/1998 à 08/2018 

(id. 15684939), objetivando a declaração de nulidade dos contratos 

temporários com o recolhimento de 8% do FGTS sobre a sua remuneração 

mensal durante todo o período de vigência dos contratos. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Segundo o 

disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o 

prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 17/08/2018. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição das parcelas do período anterior a 17/08/2013. Superada a 

preliminar, passa-se à análise do mérito. É cediço que os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. § 2º 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, 

verifica-se que trata de norma específica, não se aplicando a CLT ao 

presente caso, eis que in casu a relação é jurídico administrativa[1]. No 

mais, resta observar que aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 

93/03 e a Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal 

por tempo determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração 

Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados 

mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo 

Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação 

no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso 

dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 

2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) 

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de 

natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com 

fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Vê-se que a reiterada contratação temporária da reclamante 

não se enquadra na legislação, porque, mesmo existindo “intervalos” entre 

as contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) meses estabelecido pela lei. Portanto, deve 

ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais relativos à 

contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade dos contratos. De consequência, aplica-se o art. 

19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário. A jurisprudência do STF é nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016). Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos 

temporários vinculados a matrícula 1963040 e CONDENAR a parte 

reclamada a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta a título de 

FGTS a parte reclamante, no período de 17/08/2013 a 01/08/2018, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a 

citação; e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, 

respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para 

apresentar as fichas financeiras do período não prescrito e a planilha de 

cálculo, para fins de futura execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. 

Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se 

tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não 

transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em 

celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a 

atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 

5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação 

jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas 

previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, assim como a anotação na 

CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 

27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006719-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIMAR OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006719-45.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NORIMAR OLIVEIRA PINTO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por NORIMAR 

OLIVEIRA PINTO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

consubstanciada em contratos temporários sucessivos para exercer a 

função de professora, no período de 2011 a 2016, objetivando a 

declaração de nulidade dos contratos temporários com o recolhimento de 

8% do FGTS sobre a sua remuneração mensal durante todo o período de 

vigência dos contratos. Citado, o reclamado apresentou a contestação. 

Decido. A parte requerida suscitou, em contestação, a preliminar de 

prescrição. Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 

20.910/1932:"Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 

Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição, 

haja vista que a ação foi distribuída no dia 16/03/2018. Desse modo, 

DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas 

anteriores a 16/03/2013. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É cediço que, os 

contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem 

forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O 

art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a 

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O 

Decreto 88/2015 regulamenta as previsões contidas no Estatuto do 

Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira no Estado de Mato 

Grosso, in verbis: Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, 

as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como de necessidade 

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: 

(...) IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes, 

inclusive estrangeiros: a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso; b) pela Secretaria de Estado de Educação; Art. 8º As 

contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo 

máximo de: II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, 

incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto; Art. 9º Os prazos previstos no 

artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual 

período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o 

exigir. (g.n.) Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como 

regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o 

provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de 

cargos de provimento em comissão declarado em lei. Os casos de 

contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo 

determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Vê-se que a reiterada contratação 

temporária não se enquadra na legislação estadual, porque, a despeito da 

alegada existência de “intervalos” entre as contratações, a prestação de 

serviços temporários extrapola o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses estabelecido pela legislação vigente. Ademais, o Supremo Tribunal 

Federal ao apreciar a ADI nº 3662 (julgamento no dia 23/03/2017 e 

DJe-168 de 31/07/2017, publicado 01/08/2017), julgou inconstitucional o 

inciso VI e a parte final do § 1º, do art. 264, da Lei Complementar nº 

04/1990: Art. 264 Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) VI - 

atender as outras situações motivadamente de urgência. (inciso declarado 

inconstitucional) § 1º As contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) 

meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo 

será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte 

e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse 

público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso 

público. (última parte em itálico declarada inconstitucional) No debate, o 

Tribunal Pleno do STF consolidou que não é possível a prorrogação 

indefinida nos contratos temporários como um “cheque em branco”, e, 

embora a modulação dos efeitos da decisão tenha efeitos ex nunc, não foi 

apresentado no caso concreto justificativa vinculada ao interesse público 

que autorize superar o limite objetivo improrrogável de 24 (vinte e quatro) 

meses, encargo imposto ao Poder Público. O Min. Alexandre de Moraes 

asseverou que não é admitido o “alargamento das hipóteses de 

excepcionalidade”. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das 

regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação 

por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade 

do contrato e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90. 

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador 

cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no 

art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

Acerca deste ponto, o STF atribuindo repercussão geral, firmou o 

entendimento que são devidos o saldo de salário e o levantamento de 

saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária que não 

observou as regras legais, in litteris: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 
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1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão do citado RE declara expressamente que: “5. É de se 

confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, 

para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de 

nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a 

observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 

aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas 

contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n). Vale lembrar que, no âmbito do direito 

Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a 

Administração somente pode atuar nos estritos limites da Lei. Para tanto, 

de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais 

para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do 

FGTS, a demandar o deferimento do pleito inicial para o seu recebimento. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), no período de contratação temporária não prescrito, compreendido 

de 16/03/2013 a 2016, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, 

desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que 

deveria ter sido adimplido; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Para fins de cumprimento de sentença deve a parte 

autora juntar o cálculo do débito com os respectivos holerites de todo o 

período. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017865-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1017865-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALCILENE DA SILVA MENDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança de Créditos Trabalhista 

proposta por ALCILENE DA SILVA MENDES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO consubstanciada em contrato temporário para exercer o 

cargo de apoio administrativo educacional, lotado em uma das unidades da 

Secretaria do Estado de Educação, no período de 24/03/2014 a 

22/12/2014 e de 11/02/2015 a 18/12/2015, objetivando a declaração de 

nulidade dos contratos e o recebimento de FGTS. Citado, o reclamado não 

compareceu na audiência e não apresentou a contestação. DECIDO. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. É cediço 

que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se 

constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço 

público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a 

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. A Lei 

Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: “Art. 2º Considera-se necessidade 

temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências 

em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de 

recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - 

admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive 

estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - 

UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; 

(...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado 

observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses 

previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; II - 

12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do 

art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; 

(...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo 

admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as 

condições que ensejaram a contratação. (...) Art. 18 O contratado 

segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: I - receber 

atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado 

com o órgão/entidade; II - ser nomeado ou designado, ainda que a título 

precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança; III - ser novamente contratado, com fundamento 

nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do 

encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, 

III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.” (Grifei) No caso, o 

cargo a que a autora foi contratada temporariamente não esta no rol da lei 

taxativa, conforme o art. 2 Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro 

de 2017. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras 

constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo 

determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos 

contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90. 

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador 

cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no 

art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” 

Nesse sentido é a jurisprudência do STF: ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 
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determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado 

em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (g.n.) Vê-se 

que a espécie de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis 

que o cargo não esta previsto no rol da lei, não estando claro, inclusive, 

as circunstâncias da contratação conforme especificação legal – ônus 

probatório que é imposto ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o 

reconhecimento da nulidade dos contratos por não observância às regras 

que embasam esta espécie de relação. Registre-se que o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, no qual 

se discute a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos 

efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade 

temporária e excepcional do setor público.” No entanto, a Corte pendente 

de julgamento.[1] Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a 

extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária 

fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público 

contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. Acerca deste ponto, o STF atribuindo 

repercussão geral, firmou que são devidos o saldo de salário e o 

levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária, 

cuja contratação não observou as regras legais: CONSTITUCIONAL E 

TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS 

EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E 

LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). 

INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO 

INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as 

contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância 

das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em 

concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à 

autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a 

empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos 

jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL) O acórdão do citado RE 

declara expressamente que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão 

recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A 

Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, 

§ 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos 

válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n). Vale lembrar que, 

no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo 

o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para 

tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos 

legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento 

do FGTS. Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários 

da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos 

períodos de contratação temporária compreendidos de 24/03/2014 a 

22/12/2014 e de 11/02/2015 a 18/12/2015, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo 

IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Para 

fins de cumprimento de sentença deve a parte autora juntar o cálculo do 

débito com os respectivos holerites de todo o período. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de direito [1] Processo reautuado para: 

RE/1066677 em 14/08/2017, DJE nº 168, divulgado em 31/07/2017.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000953-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000953-97.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. IVONIR ALVES 

DIAS ajuizou ação de título executivo de 03 URH’S referentes aos 

honorários de defensor dativo fixados nos processos nº 

11-74.2019.811.0086, 5975-29.2018.811.0086, 1157-97.2019.811.0086 

todos em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$ 2.689,53. Citado, o executado 

quedou-se inerte (id. 26792008). Verifica-se que a tabela de honorários 

da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 03 (três) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos). Por disposição legal não incide condenação 

em custas e honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001567-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001567-05.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ALINE DE ALCANTARA 

MAGNANI BEZERRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução 
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de título extrajudicial proposta por ALINE DE ALCANTARA MAGNANI 

BEZERRA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento dos honorários periciais fixados no processo 

nº 0015657-19.2013.8.11.0042 - em trâmite na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá–MT, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). Citado, o executado quedou-se inerte. Passa-se à apreciação. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). Por disposição legal não incide condenação em 

custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008671-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1008671-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AROLDO DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Banca 

Examinadora ajuizada por AROLDO DA SILVA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO objetivando decisão judicial a fim de “suspender os 

e f e i t o s  d a  S i n d i c â n c i a  A c u s a t ó r i a  –  P o r t a r i a  n . 

20/Sind.Acus./SJD/APMCV/2015 em especial Defesa Pública de 

Monografia do Curso de Formação de Oficiais, a concessão do pedido 

urgente a fim de reconduzir o requerente a condição de aluno oficial, bem 

como, seja submetido a nova solenidade de Defesa de Monografia do 

Curso de Formação de Oficiais – 2013/2015, composta por novos 

membros, porém, com a presença do professor titular da disciplina 

conforme artigo 13, inciso II do Decreto 3.144/93”. Alega o autor que, 

“após a apresentação e as observações dos membros da Banca 

Examinadora, o requerente recebeu nota zero e foi reprovado em 

decorrência de indícios de plágio”. Afirma que, “por ocasião da 

apresentação da defesa pública de monografia do Curso de Formação de 

Oficiais, a banca examinadora não atendeu para o que dispõe o princípio 

da legalidade e o artigo 13, inciso II do Decreto n. 3.144-93, eis que a 

formação da banca violou a norma que disciplina o ato que se busca 

anular, tornando aquele eivado de vício insanável, passível de ser revisto 

por esse juízo”. Tutela antecipatória indeferida. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Decido. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Passa-se a apreciação. 

Compulsando os autos, em especial os depoimentos colhidos na 

Sindicância, verifica-se haver demonstração suficiente das razões a 

justificar o resultado aplicado pela banca examinadora ao trabalho 

apresentado pelo requerente. O Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, com maestria, assevera que: “A conduta de plagiar obra intelectual 

é moral e legalmente reprovável, podendo, em determinadas circunstância, 

configurar, inclusive, ilícito penal. Por isso, dentre as funções das 

instituições de ensino e de seus respectivos corpos docentes, deve-se 

considerar inserida a coibição de tal prática. Assim, o fato de determinado 

professor ou banca examinadora reprovar o aluno que plagiou parte do 

trabalho apresentado, caracteriza exercício regular de direito”. (TJ-SP. 

APL 40015397320138260002 SP. 27ª Câmara Extraordinária de Direito 

Privado, Publicado em 29/03/2017). Os documentos carreados aos autos 

demonstram a farta investigação dos fatos que envolvem a demanda no 

âmbito administrativo, tendo sido assegurado ao requerente, de forma 

ampla e completa, o direito ao devido processo legal e a ampla defesa. Por 

meio desta demanda, insurge-se o Autor contra a composição da banca 

avaliadora, aduzindo violação ao disposto no art. 13, inciso II, do Decreto 

nº 3.144/1993, que assim prescreve: Art. 13 A avaliação do rendimento da 

aprendizagem será feita através dos seguintes processos de medida: (...) 

II - VERIFICAÇÃO FINAL (VF), tem por finalidade de avaliar a consecução 

dos objetivos da totalidade dos assuntos, ao final de carga horária da 

matéria; sua duração não deve exceder a 4(quatro) horas. Deverá ser 

realizada perante uma banca examinadora composta por 2(dois) membros, 

presidida pelo mais antigo, sendo um deles o próprio professor da matéria. 

Sua realização deve constar do Quadro de trabalho Semanal (QTS); A 

irresignação do Autor se contém ao fato de que a banca não foi composta 

pelo professor da matéria, que, conforme Diário de Classe (id. 12530462 – 

pág. 7), seria o Sr. Joel Paese que lecionou a matéria de monografia, 

inobstante tenha sido composta pelo seu orientador, Maj Pm Esp. Darwin, 

pelo avaliador metodológico Maj PM Leal, e pelos avaliadores convidados 

Maj PM Macedo e Tem Cel PM Ottoni. As provas encartadas aos autos não 

demonstram que o requerente tenha se insurgido quanto aos nomes 

indicados para a composição da banca examinadora, cujo conhecimento 

prévio ao ato lhe foi oportunizado, tanto que apresentou a via impressa da 

monografia para avaliação com a relação de todos aqueles a compunha 

(id. 12530215 – pág. 6), insurgência que também não foi vislumbrada na 

defesa apresentada pelo Autor na sindicância, a demonstrar que aquele 

aderiu à composição da banca examinadora, realizou a defesa da 

monografia e, somente após a sindicância, ajuizou a presente ação 

visando desqualifica-la. Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo entende que, “(...) eventual insurgência no tocante a 

composição da banca examinadora deveria ter sido manifestada e 

impugnada a partir do conhecimento da nova composição” (TJSP, 

Apelação nº 1034533-18.2014.8.26.0053). Ademais, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal defende o princípio pas de nullité sans grief, de 

forma que, não sendo demonstrados prejuízos, deve-se manter o ato. In 

casu, a composição da banca com a inclusão do professor da matéria não 

alteraria a conclusão dos examinadores, pois o próprio orientador do 

requerente identificou o plágio no trabalho de conclusão, o que foi 

constatado, igualmente, pelo avaliador metodológico. Acaso fosse anulado 

o ato de apresentação, a mesma monografia seria entregue à nova banca 

examinadora, ato em que se chegaria à mesma conclusão da banca 

anterior, pois o teor do trabalho apresentado pelo autor já foi apurado 

como sendo objeto de plágio, conforme Inquérito Policial instaurado. Assim 

sendo, apesar de o professor da matéria de monografia não ter composto 

a banca examinadora, não verifico qualquer prejuízo ao autor que estava 

assistido de seu orientador e de mais 03 (três) membros avaliadores, que 

pudesse justificar a anulação do ato. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000800-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO ALVES DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000800-98.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIDIO ALVES DA GUIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 344 de 371



EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar 

proposta por ELIDIO ALVES DA GUIA, objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 1.389,02. Intimado, o executado ESTADO DE MATO 

GROSSO não impugnou à execução (id. 26436146). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 1.389,02 (mil trezentos e oitenta 

e nove reais e dois centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003122-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003122-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE FREIRE ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ELAINE FREIRE 

ALVES ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo fixado no processo código nº 8629 em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 896,51. Citado, o executado 

quedou-se inerte (id. 26792402). Verifica-se que a tabela de honorários 

da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o 

montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003138-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003138-11.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE FREIRE ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ELAINE FREIRE 

ALVES ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo fixado no processo código nº 81979 em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 896,51. Citado, o executado 

quedou-se inerte (id. 26792411). Verifica-se que a tabela de honorários 

da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o 

montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TELES DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA OAB - MT22780/O-O 

(ADVOGADO(A))

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001332-09.2017.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA TELES DE AMORIM 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença condenatória de 

obrigação de pagar proposta por VANESSA TELES AMORIM SILVA, 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 4.503,60. Intimado, o 

executado DETRAN-MT não impugnou à execução. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 4.503,60 (quatro mil quinhentos e 

três reais e sessenta centavos) e também HOMOLOGAM-SE os 

honorários sucumbenciais fixados pela Turma Recursal Única em 10% 

(dez por cento), que perfazem o total de R$ 409,42 (quatrocentos e nove 

reais e quarenta e dois centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003135-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003135-56.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE FREIRE ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ELAINE FREIRE 

ALVES ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo fixado no processo código nº 75603 em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 896,51. Citado, o executado 

quedou-se inerte (id. 26792404). Verifica-se que a tabela de honorários 

da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o 

montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003139-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003139-93.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE FREIRE ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ELAINE FREIRE 

ALVES ajuizou ação de título executivo de 02 URH referente aos 

honorários de defensor dativo fixado no processo código nº 80999 em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 1.793,02. Citado, o 

executado quedou-se inerte (id. 26792418). Verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o 

montante de R$ 1.857,02 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

dois centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003114-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003114-80.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ELAINE FREIRE ALVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. ELAINE FREIRE 

ALVES ajuizou ação de título executivo de 01 URH referente aos 

honorários de defensor dativo fixado no processo código nº 76689 em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 896,51. Citado, o executado 

quedou-se inerte (id. 26792396). Verifica-se que a tabela de honorários 

da OAB é reajustada anualmente todo mês de fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$ 928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 01 (um) URH, que perfaz o 

montante de R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1]Disponível: https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1023067-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1023067-07.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR ajuizou ação de título 

executivo executivo referentes aos honorários de defensor dativo fixado 

no processo código nº 417235 todos em trâmite na 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da importância de R$ R$ 
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800,00. Citado, o executado quedou-se inerte (id. 26790390). Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 800,00 (oitocentos 

reais). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente as certidões originais na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENI RIBEIRO DE FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005146-40.2016.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA LENI 

RIBEIRO DE FRANCA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARIA LENI RIBEIRO DE FRANCA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando seja reconhecido o direito a 

incorporação de função gratificada de direção (REPRESENTAÇÃO 

COMISSÃO TAF) nos seus proventos de sua aposentadoria, desde a sua 

concessão, por ter exercido função de direção por mais de cinco anos 

consecutivos e, ainda, a condenação do reclamado ao pagamento 

retroativo da referida verba desde a data de sua aposentadoria. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Considerando a documentação que acompanha a inicial, a reclamante é 

servidora pública aposentada, enquadrada no cargo efetivo de Agente de 

Tributos Estaduais e, na data de 06/09/1990, obteve o deferimento da 

função gratificada, passando a incorporar o aumento de 20% desde a 

data de 01/04/1990. A verba manteve-se incorporada ao seu subsídio por 

05 (cinco) anos consecutivos. Na data de 30/04/2003, a reclamante 

obteve a publicação da concessão de aposentadoria, fazendo jus ao 

recebimento em seus proventos na integralidade. (id. 815384), contudo, 

em 01/06/2010, protocolou requerimento administrativo requerendo a 

revisão de seus proventos, alegando o direito à incorporação do valor 

referente à função gratificada desde a sua aposentadoria. O requerimento 

foi indeferido pela administração pública. (id. 815387). A parte reclamada 

alega em preliminar a prescrição quinquenal, considerando que a 

pretensão inaugural requer o reconhecimento de direito desde a data da 

concessão de sua aposentadoria (30/04/2003) e, ainda, a restituição de 

valores suprimidos supostamente de forma indevida desde àquela data. 

Trata-se de uma ação “declaratória”, todavia verifica-se que a ação 

meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como 

objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou 

inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador 

Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não 

ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se 

postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ) Vê-se que a pretensão 

extrapola a mera declaração razão pela qual não aplicável ao caso em 

comento a imprescritibilidade utilizada em ações puramente declaratórias, 

por pretender reconhecimento de incorporação de verba, e 

consequentemente, ser ressarcida com a diferença salarial. Desse modo, 

é cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRAZO 

QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. MATÉRIA 

PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 

1.251.993/PR, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO 

PROCRASTINATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, COM A 

IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. I. Caso concreto em 

que a decisão atacada afastou a tese de prescrição trienal, em ação 

monitória movida contra a Fazenda Pública, sob o fundamento de que a 

Primeira Seção desta Corte, no julgamento, em 12/12/2012, do REsp 

1.251.993/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 

19/12/2012), submetido ao rito do art.543-C do CPC, assentou que o prazo 

de prescrição quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplica-se às 

ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão 

deduzida. (...) (STJ AgRg no AREsp 560.825/BA, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015) 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIO 

SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. A Primeira Seção desta Corte, na 

sessão de 12.12.2012, ao julgar o Recurso Especial 1.251.993/PR, de 

relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, afetado à Primeira Seção como 

representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), consolidou o 

entendimento no sentido de que não se aplicam os prazos prescricionais 

do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o 

prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32.(...)Agravo regimental 

improvido. (STJ AgRg no REsp 1352121/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013) 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. (...) 1. A Primeira Seção, no 

julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, julgado 

em 13.12.2010, Dje 1º.2.2011, consolidou o entendimento segundo o qual 

nas ações contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo prescricional 

quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, pois o Código 

Civil é um "diploma legislativo destinado a regular as relações entre 

particulares, não tendo invocação nas relações do Estado com o 

particular". 2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, 

estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. 

Assim, é inaplicável ao caso o art. 206, § 1º, inciso III, do Código Civil, na 

hipótese de pretensão de cobrança de honorários periciais contra a 

Fazenda Pública. (...) 4. Desnecessária a suspensão do presente feito, 

uma vez que a Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 1.200.764/AC, 

reafirmou o entendimento de que se aplica o prazo quinquenal nas 

hipóteses de reparação civil movida contra a Fazenda Pública. Agravo 

regimental improvido. (STJ AgRg no REsp 1350281/MG, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 

28/11/2012) A respeito, vale lembrar a lição de HELY LOPES MEIRELLES 

(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed., p. 696): "A 

prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas 

autarquias é de cinco anos, conforme estabelece o Dec. Ditatorial 20.910, 

de 6.1.32, complementado pelo Dec-lei 4.597, de 19.8.42. Essa prescrição 

qüinqüenal constitui a regra em favor de todas as Fazendas, autarquias, 

fundações públicas e empresas estaduais". Dessa forma, seja qual for a 

pretensão deduzida nas ações movidas contra a Fazenda Pública, 

prevalece o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32, caso 

contrário a ação de cobrança ou a ação monitória seria o caminho para 

ressuscitar toda e qualquer pretensão executiva contra a Fazenda Pública 
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que já se encontrasse fulminada pela prescrição, colocando em xeque o 

princípio da segurança jurídica. Deste modo, os prazos prescricionais são 

contados de forma objetiva, na forma da lei de regência, não havendo que 

se falar em critérios que alarguem sua interpretação e aplicação, sob pena 

de se tentar burlar norma de ordem pública. Extrai dos autos que a parte 

reclamante alega a detenção do direito à incorporação do valor referente a 

função gratificada (REPRESENTAÇÃO COMISSÃO TAF) desde o período 

da concessão de sua aposentadoria (30/04/2003), sem, contudo, 

comprovar qualquer ato capaz interruptivo sendo assim, evidencia-se a 

consumação da prescrição quinquenal no ano de 2008. Deste modo, 

ACOLHE-SE a preliminar invocada para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão autoral e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, com 

amparo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011667-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TONELLI (REQUERENTE)

JUSCELINA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

IGNEZ DIAS NUNES (REQUERENTE)

ANALICE DIAS DE FIGUEIREDO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011667-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANALICE DIAS DE FIGUEIREDO 

FURTADO, BENEDITA TONELLI, JUSCELINA ALVES DA COSTA, IGNEZ 

DIAS NUNES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. As partes autoras, 

integrantes da categoria servidores públicos estadual da Carreira dos 

Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, postulam a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação à arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Fundamento e decido. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal 

decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, 

que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de 

cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu 

prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao 

decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice 

obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse 

norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, as partes autoras, servidores públicos 

estadual da Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato 

Grosso, tiveram a carreira reestruturada aos 01/10/1998, com a 

publicação da Lei Complementar nº 50/1998. A ação foi proposta no ano 

de 2017, passados mais de cinco anos da vigência da referida lei. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores 

públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 

6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência 

da Lei nº 7.860/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo 

superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, 

inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo na forma do art. 487, 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, 

embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam 

limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, 

com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 

2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007386-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007386-20.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROSANGELA RITA ALVES 
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FERNANDES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por ROSANGELA RITA ALVES FERNANDES 

DOS ANJOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento do valor corrigido e atualizado de R$ 47.423,07, representado 

pela CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.092.006-2, emitida pela Secretaria de 

Estado de Administração, que inicialmente foi ajuizada frente ao juízo da 2ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Citado, o 

executado impugnou o cálculo, alegando excesso, entendendo como 

correto a quantia de R$ 22.244,70. Ante o exposto, ACOLHE-SE os 

embargos de execução e HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

22.244,70 (vinte dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo da certidão de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500810-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TERRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500810-44.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO TERRA PINTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

pedido de cumprimento de sentença condenatória de obrigação de pagar 

proposta por FRANCISCO TERRA PINTO, objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 40.876,46. Intimado, o executado ESTADO DE 

MATO GROSSO não opôs embargos à execução. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 40.876,46 (quarenta mil 

oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Indefere-se 

o pedido de destaque dos honorários advocatícios no percentual de 30%, 

ante a ausência da juntada do respectivo contrato. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001070-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001070-25.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VILMACON GARCIA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por VILMAÇON GARCIA DE OLIVEIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do 

valor corrigido e atualizado de R$ 47.012,06, representado pela CERTIDÃO 

DE CRÉDITO Nº 9.9.091.249-3, emitida pela Secretaria de Estado de 

Administração. Citado, o executado opôs embargos, alegando excesso de 

execução (id. 13391689). Passa-se à apreciação. O Decreto nº 

20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Registre-se que a parte exequente menciona a edição de 

Decreto que supostamente suspendeu o prazo prescricional das cartas 

de créditos emitidas pelo Estado. Acerca disto, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que o referido Decreto não 

possui o condão de suspender a emissão das cartas de crédito, 

exorbitando os limites da Lei Estadual nº 8.772/2007, que disciplina o tema. 

Contudo, uma vez emitida a certidão, ter-se-á início o decurso do prazo 

prescricional inerente a todo título de crédito, no caso, o prazo de 5 

(cinco) anos para se postular o respectivo recebimento. Impera, pois, o 

princípio da legalidade. Deste modo, os prazos prescricionais são 

contados de forma objetiva, na forma da lei de regência, não havendo que 

se falar em critérios que alarguem sua interpretação e aplicação, sob pena 

de se tentar burlar norma de ordem pública. O Decreto nº 766/2011 a que 

faz referência a parte exequente tratou sobre o sistema eletrônico de 

processamento das certidões de crédito. No caso concreto, verifica-se 

que a certidão – objeto da execução – fora emitida anteriormente ao 

Decreto, não havendo nos autos prova do prejuízo da edição da referida 

norma, nem recusa manifesta da Administração ao seu pagamento. 

Observa-se que a parte exequente, ainda que de posse da Certidão de 

Crédito quedou-se inerte, em recebe-la, administrativamente ou 

judicialmente. Assim, como o título de crédito foi emitido no dia 16/04/2009 

e a ação só foi proposta em 03/05/2018, constata-se que a pretensão da 

parte exequente encontra-se fulminada pelo lapso prescricional 

quinquenal, comum a Fazenda Pública. Ante o exposto, RECONHECE-SE, 

de ofício, a ocorrência da PRESCRIÇÃO; em consequência, EXTINGUE-SE 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003772-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003772-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEIA REGINA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição 

de Indébito c/c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para fazer cessar 

os descontos previdenciários ilegais proposta por CLEIA REGINA DA 

SILVA PEREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno, de 
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insalubridade e cargo comissionado, bem como a restituição dos valores 

descontados no total de R$ 5.813,65 (cinco mil, oitocentos e treze reais e 

sessenta e cinco centavos). A liminar foi deferida. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Processo apto para julgamento antecipado 

(art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO A jurisprudência é no sentido de que 

não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato 

sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a 08/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

20/08/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 08/2014. II – DA JUSTIÇA GRATUITA No 

sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. 

Dessa forma, só há interesse para o requerimento de gratuidade no 

momento da interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o 

processo apresenta a possibilidade de imposição de condenação em 

custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Rejeita-se. III - MÉRITO 

A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, de insalubridade e Cargo Comissionado. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Extrai-se do demonstrativo de 

cálculo de id. 22777050 a existência de impropriedade em relação às 

parcelas a serem restituídas, eis que fui incluso no calculo o mês 07/2014, 

que encontra-se prescrito. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, RATIFICA-SE A 

LIMINAR E JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno, de insalubridade e cargo comissionado (Tema 

163[3]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir à 

autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade referente aos meses de 08 a 12/2014, 

adicional noturno dos meses 08, 10 e 12/2014; e ao MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre Cargo Comissionado no período de 06/2017 a 

07/2018; adicional noturno incidentes nos meses de 01 a 03/2015, 05 e 

06/2016, 02 a 07/2017, 09 a 12/2018 e 01 a 06/2019 e de insalubridade 

incidentes no período de 01/2015 a 07/2019; e demais até o efetivo 

cumprimento da liminar, mediante comprovação, respeitando a “DATA 

DIREITO”, a serem acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA Nº 85: 

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.. [3] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008460-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008460-91.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NILO FERREIRA DA SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). NILO FERREIRA DA SILVA interpôs AÇÃO DE REVISÃO 

DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA contra o Estado de 

Mato Grosso, objetivando retificar os atos de seu enquadramento, para, 

com fulcro na Lei Complementar nº 441/2011, ser enquadrado no nível 11 

da carreira de Profissionais do Sistema Único de Saúde – SES/MT a contar 

de 24/10/11 e, no nível 12, a contar de 24/10/2014. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. A Lei 

Complementar nº 441/2011, institui a Carreira dos Servidores do Sistema 

Único de Saúde – SUS da Secretaria de Estado de Saúde - SES do Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso, e dispõe sobre a carreira dos 

servidores: Art. 13 A progressão vertical dos servidores do Sistema Único 

de Saúde dar-se-á de um nível para outro imediatamente superior à que o 

servidor ocupa da mesma classe, em conformidade com o Anexo VI, 

desde que: I - aprovado em processo anual específico de avaliação de 

desempenho; II - cumprido o interstício de 03 (três) anos. Art. 68 Os atuais 

servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde 

permanecem na mesma classe e mesmo nível em que se encontram 

posicionados, sem prejuízo de tempo transcorrido para cumprimento de 

interstício para progressão horizontal e vertical. Art. 69 Os atuais 

servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde 

poderão aproveitar para fins de enquadramento em nível o tempo de 

efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica, fundacional, 

empresas publicas e sociedade de economia mista do Estado de Mato 

Grosso, na proporção de 03 (três) anos para cada nível, contados em 

dias de acordo com o Anexo VI, mediante comprovação, com formalização 

de Processo devidamente instruído. Verifica-se que para haver a 

progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde, a Lei 

Complementar nº 441/2011 exige, cumulativamente, a aprovação em 

processo anual específico de avaliação de desempenho, tempo de serviço 

contados em dias, e o interstício de três anos, previsto pelo respectivo 

diploma legal atinente à carreira em questão. Ocorre que a parte 

reclamante não apresentou quaisquer documentos que comprovassem os 

requisitos acima mencionados, especialmente que possuía o interstício 

necessário de 03 anos no nível 11, e nem alegou que a parte reclamada 

se negou a entregar. Existe nos autos tão somente a aprovação na 

avaliação de desempenho do ano de 2014. Portanto, não cumpriu com o 

ônus de prova do fato constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, I, 

do CPC/2015. É de se notar que a parte reclamante havia realizado pedido 

de aproveitamento de serviço prestado junto à FUSMAT, cuja decisão de 

indeferimento se encontra colacionada no id. 1437856, sob o argumento 

de que tal tempo já foi inserido na sua vida funcional para fins de 

progressão. Neste sentido, destaca-se que a parte reclamante não juntou 

provas que fossem contrárias a tal decisão, no sentido de demonstrar que 

esse tempo de serviço não foi utilizado em enquadramento anterior. Em 

virtude disso, resta comprovado que a parte reclamante não faz jus a 

elevação de nível do modo pretendido. Ademais, por determinação 

constitucional, a Administração Pública está subordinada ao Princípio da 

Legalidade, o que impõe a estrita observância daquilo que se encontra 
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disposto em lei, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 

responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso. Por outro lado, é 

defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo dos atos da 

Administração Pública, em razão do princípio da separação e 

independência dos poderes, cabendo apenas verificar se o Poder Público 

agiu com observância da lei, e se de forma razoável e proporcional. Logo, 

a mingua de prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, 

não há necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “(...) Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. 

Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Segundo lição de Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, I, 32ª ed., pág. 373: “O ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ele arroladas seja admitida pelo juiz (...) Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente”. Nesse sentido é a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, vejamos: (...) é indubitável que o ônus da prova 

é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar 

todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. 

(...) (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 

em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012). A respeito do tema, a Turma Recursal Única já 

confirmou sentença exarada por este Juízo no mesmo sentido. A seguir 

trecho do voto: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - REENQUADRAMENTO DE CLASSE - RECEBIMENTO DE 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não havendo 

comprovação nos autos de que a autora, na data do pedido administrativo 

para progressão de Classe, preenchia os requisitos previstos na Lei, 

documentação necessária e o interstício mínimo na classe anterior, esta 

não faz jus ao reenquadramento funcional e ao recebimento da diferença 

pleiteada. (Ap 131295/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) 

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na peça inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004953-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004953-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TATIANA CORREA DA SILVA 

FRAGA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “ação de 

obrigação de não fazer c/c pedido de repetição de indébito c/c pedido de 

antecipação de tutela inaudita altera pars” proposta por TATIANA CORREA 

DA SILVA FRAGA GOMES, em desfavor do requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a restituição da contribuição 

previdenciária sobre cargo comissionado de valores descontados em 

dobro no importe de R$ 14.492,75 (mil quinhentos e vinte nove reais e 

cinquenta e três centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 

DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). I- 

PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA Rejeita-se a impugnação a justiça 

gratuita, uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é 

gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento de gratuidade no momento da interposição de recurso 

inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de 

imposição de condenação em custas e honorários, o que não é o caso 

dos autos. ILEGITIMIDADE PASSIVA A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Diante do exposto, RECONHECE-SE a 

ilegitimidade passiva do MT PREV referente ao pedido de restituição das 

contribuições previdenciárias do período anterior a janeiro/2015. Em razão 

do reconhecimento da ilegitimidade passiva da autarquia estadual nos 

moldes acima exposto, passa-se a análise dos pedidos deduzidos em 

juízo a partir de janeiro de 2015. II - MÉRITO Em síntese, diz a parte 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre Cargo 

Comissinado. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. No que tange ao 

pedido de pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma 

vez que a relação tributária não é relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 

indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Verifica-se que não subsiste o pedido de abstenção de realização dos 

descontos, haja vista que a própria parte requerente informa que o 

desconto só ocorreu em período certo pretérito, não há supressão 

vigente, portanto. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para condenar o MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a autora os valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre Cargo Comissionado relativos 

aos períodos de 01/2015 a 08/2018 a serem acrescidos de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados 

especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009.Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 
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o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001672-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001672-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NATALINO XAVIER DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. NATALINO XAVIER DE 

LIMA ajuizou a presente ação em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

sustentando ser Policial Militar aposentado, almejando o recebimento do 

abono de permanência referente a 05 anos, 07 meses e 26 dias, no valor 

de R$54.712,00. O requerente alega que é servidor público militar 

transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar no dia 17/05/2019 

– Ato nº 2.358/2019 (id. 21237905), fazendo jus ao abono de permanência 

referente ao período que permaneceu em atividade mesmo tendo 

completado as exigências para aposentadoria voluntária. Citado, a parte 

requerida não compareceu na audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Contudo, deixo de aplicar os efeitos da revelia contra o 

requerido, diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC. Passa-se ao julgamento. O abono 

de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que 

tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da 

aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em 

atividade. A Constituição Federal prevê a concessão do abono de 

permanência, conforme descreve seus artigos abaixo: Art. 40. Aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) § 1º Os servidores 

abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados 

na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) (...) III - voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos 

no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98) a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se 

homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

(...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as 

exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e 

que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, 

II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) g.n. O benefício 

foi instituído pela Emenda Constitucional nº. 20/98, sendo posteriormente 

substituído pela Emenda Constitucional nº. 41, de 31 de dezembro de 

2003, que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção 

previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Carta Magna. Analisando 

a Emenda Constitucional nº. 41/03 verifica-se que existem três requisitos 

para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as 

exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, 

vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de 

contribuição, se homem [1]; e c) optar por permanecer em atividade. Por 

sua vez, a Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985 (Dispõe sobre 

a aposentadoria do policial, nos termos do art. 103, da Constituição 

Federal), estabelece que: Art.1º - O funcionário policial será aposentado: II 

- voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 

(Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014) a) após 30 (trinta) 

anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de 

exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; (Incluído 

pela Lei Complementar n° 144, de 2014) b) após 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício 

em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei 

Complementar n° 144, de 2014) Nesse sentido, segue jurisprudência do 

STF com repercussão geral: Ementa: ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. 

É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, 

da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em 

atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da 

aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. 

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com 

o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 

DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 ) negritei O referido julgado firma 

o entendimento de que o art. 40, § 19, da Constituição Federal não 

restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores 

que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária 

comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com 

fundamento no art. 40, § 4º, da CF (ARE 782.834- AgR, Rel. Min. 

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2014). Sendo a parte 

reclamante militar, é regido pelo Estatuto da Policia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Mato Grosso - Lei Complementar nº 231/2005 

(revogada pela Lei Complementar nº 555/ 2014). Tendo requisitos 

diferenciados para a aposentadoria, senão vejamos: “Art. 114 (...) 

Parágrafo único O militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de 

contribuição, do sexo masculino, e 25 vinte e cinco) anos, do feminino, 

poderá ser transferido, a pedido, para reserva remunerada com o subsídio 

integral”. No presente caso, a parte reclamante, trouxe a publicação no 

Diário Oficial do Ato nº 2.358/2019 (id. 21237905), a qual registra a 

aposentadoria da parte reclamante por tempo de contribuição, contando 

com tempo total de 35 Anos e 07 Meses e 26 dias de efetivo serviço, em 

maio/2019. Verifica-se, portanto, que assiste razão ao direito pretendido 

pelo requerente em sua peça inicial, pois excedeu aos 30 (trinta) anos de 

contribuição necessários para a aposentadoria Assim sendo, o direito ao 

recebimento do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao 

servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo 

certo que o pagamento do benefício deve retroagir 05 anos, 07 meses e 

26 dias. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o 

abono de permanência ao requerente no período de 05 anos, 07 meses e 

26 dias, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros 

de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09; e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda 

Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito 

de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de 

acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que 
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tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública 

direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, 

quando o servidor, cumulativamente: I - tiver cinqüenta e três anos de 

idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; II - tiver 

cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: a) trinta e 

cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e b) um período adicional 

de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de 

publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo 

constante da alínea a deste inciso. § 1 º O servidor de que trata este 

artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput 

terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano 

antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 

1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção: I - três 

inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as 

exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 

2005; II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para 

aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. § 2º 

Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal 

de Contas o disposto neste artigo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017084-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO VOLNEI IDZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017084-61.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDIO VOLNEI 

IDZI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado por disposição 

legal Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA proposta por 

EDIO VOLNEI IDZI em face do ESTADO DE MATO GROSSO na qual a parte 

autora, Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, Perfil Assistente 

Administrativo, lotado no setor de Gerência de Necropsia junto à 

POLITEC/MT, pleiteia o recebimento de adicional de insalubridade alegando 

que exerce função insalubre e, ainda, a condenação do requerido ao 

pagmento retroativo da referida verba desde a data de sua transferência 

aquela Gerência. Aponta que “condução de veículo para remoção de 

cadáveres; transporte de cadáveres; manuseio de ossadas, restos 

mortais e outros materiais biológicos para a realização de perícias e 

exames junto ao laboratório da Politec e ao setor de antropologia do 

Hospital Julio Muller; carregamento de corpos para a câmera fria; 

circulação em necrotérios de hospitais e presídios para retirada de 

cadáveres. “. Citado, o requerido apresentou contestação. FUNDAMENTO 

e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). 

Alega o requerente que após sua transferência para a Gerência de 

Necropsia (22/05/20155), intentou o recebimento da verba adicional 

administrativamente, contudo, restou indeferido seu pedido. (id. 

13728297). Incumbe-lhe a prova do fato constitutivo do seu direito no 

sentido de que está exposto a contato direto de risco. Tal circunstância 

não pode ser presumida amparada tão somente na função desempenhada 

ou na lotação, como intenta o requerente. Para concluir no sentido 

pretendido pelo requerente é necessário que esteja comprovado nos 

autos que o local em que desempenha suas funções apresenta agentes 

insalubres ou periculosos e, ainda, que não foi adotada nenhuma medida 

de compensação que atenue ou neutralize os supostos riscos. A análise 

das medidas de atenuação permitem realizar inclusive a gradação do 

adicional devido ou a exclusão, quando as providências eliminarem 

completamente a possibilidade de exposição a riscos. A análise é 

concluída gerando o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o qual foi 

anexado aos autos em sede de contestação (id. 17582957, pág. 08). 

Diferente do que é narrado pelo requerente, o documento atesta a 

inexistência de qualquer agente insalubre ou periculoso que justifique a 

necessidade da verba pretendida. Considerando a inexistência de prova 

documental segura a respeito de tal circunstância, que ateste a 

mencionada exposição, improcede a pretensão. Posto isto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001742-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL LUIZ GIOPPO TOLEDO MIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR OAB - PR42005 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001742-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RAPHAEL LUIZ GIOPPO 

TOLEDO MIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por RAPHAEL LUIZ GIOPPO TOLEDO MIRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos 

honorários periciais fixados no processo nº 0008254-52.2016.8.11.005, 

Código 217850, - em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra–MT, no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). 

Citado, o executado quedou-se inerte. Passa-se à apreciação. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos 

e cinquenta reais). Por disposição legal não incide condenação em custas 

e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito 

(art. 40 da Lei nº 9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013551-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013551-31.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIO GONCALVES DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária ajuizada por FLAVIO 

GONCALVES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que pretende sua promoção a 3ª Sargento da Policia Militar, sem a 

necessidade da contagem específica de 04 anos no cargo de Cabo da 

PMMT, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem 

declarados, devidamente corrigidos. Caso já transcorrido o prazo no 
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decorrer da ação, pretende que o tempo excedente seja aproveitado para 

cumprimento de interstício em novas promoções. Citado, o reclamado 

apresentou contestação. DECIDO A parte reclamante afirma que entrou em 

exercício na PMMT no ano de 2004 e foi promovido ao posto de Cabo da 

PMMT no ano de 2015, quando completou 12 anos no posto de soldado. 

Aduz também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos 

para a referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da 

PMMT, e, após, seria necessário mais 04 anos para ser promovido ao 

posto de 3ª Sargento da PMMT. Sendo assim, como o requerente foi 

promovido em 2015, completaria o requisito para a promoção para 3ª 

Sargento em 2019. Esta ação foi proposta em 2017. O Estatuto dos 

Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a 

LC 580/16) conceitua que Art. 80. A promoção constitui ato administrativo 

e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da 

ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente 

superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O ato 

administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. 

Posteriormente, foi criada a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que 

dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e 

Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de 

forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO 

III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Ademais, o requisito temporal que a 

parte pretendia já foi cumprido. Os outros requisitos referidos acima 

devem ser provados mediante processo administrativo de promoção a 

ocorrer perante PMMT. Por isso, rejeita-se o pedido de promoção. Quanto 

ao pedido de contagem de prazo para cumprimento de interstício em novas 

promoções, recorre-se a ao artigo 22 da Lei 10.076/2014: Art. 22 O 

Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o 

militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir 

de sua última promoção, assim estabelecido. Desta feita, o prazo para as 

futuras promoções da parte requerente deve ser contado na forma do 

artigo acima. A ausência de previsão legal impede que seja concedida a 

contagem de prazo diferenciada. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001665-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001665-87.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA ajuizou ação de título executivo de 9 

URH´s referentes a honorários de defensor dativo fixados nos processos 

de código nº 122157, 123753 e Certidões n° 213 e 318, em trâmite na 1ª 

Vara da Comarca de Comodoro – MT, almejando o recebimento da 

importância corrigida de R$ 8.448,92 (oito mil quatrocentos e quarenta e 

oito reais e noventa e dois centavos). Citado, o executado não opôs 

embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da 

URH, conforme cálculo de id. 21232574, utilizando-se da tabela de 

honorários da OAB que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2019, que é de R$928,51, deve ser aplicado esse 

valor reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação 

do crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 09 (nove) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 8.356,59 (oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

das certidões de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001279-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001279-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA ajuizou ação de título executivo de 8 

URH´s referentes a honorários de defensor dativo fixados nos processos 

de nº ° 82-17.2017.811.0046, 3166-89.2018.811.0046, 
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2818-42.2016.811.0046 e e Certidões n° 292 e 235 em trâmite na 1ª Vara 

da Comarca de Comodoro – MT, almejando o recebimento da importância 

corrigida de R$ 7.389,72 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e 

setenta e dois centavos). Citado, o executado não opôs embargos, 

conforme certidão. Vê-se que foi feita atualização do valor da URH, 

conforme cálculo de id. 20524279, utilizando-se da tabela de honorários 

da OAB que é reajustada anualmente todo mês fevereiro. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2019, que é de R$928,51, deve ser aplicado esse valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 08 (oito) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 7.428,08 (sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oito 

centavos). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002310-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002310-49.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de 

11 URH’s e um título executivo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

referentes aos honorários advocatícios fixados nos processos nºs 3350- 

16.2016.811.0046, 699-40.2018.811.0046, 3230-07.2015.811.0046, 

3072-44.2018.811.0046, 2536-33.2018.811.0046, 1831-35.2018.811.0046, 

3199- 79.2018.811.0046, em trâmites no Juizado Especial Criminal e 

Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, no valor total 

de R$ 10.532,27 (dez mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e sete 

centavos). Citado, o executado quedou-se inerte. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 11 (onze) URH’s somada a certidão com valor líquido, que perfaz o 

montante de R$ 10.532,27 (dez mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e 

sete centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins 

do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao 

juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001645-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA MARQUES OAB - MT16877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001645-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EMERSON DA SILVA MARQUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. EMERSON DA 

SILVA MARQUES ajuizou ação de título executivo executivo referentes 

aos honorários de defensor dativo fixados nos processos códigos nº 

61096, 79872, 74037, 28775, 88414, 57842 todos em trâmite na 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento da 

importância de R$ 10.149,60. Citado, o executado quedou-se inerte (id. 

26712940). Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

10.149,60 (dez mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos). 

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente as certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 

11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca 

da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001915-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MIGUEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001915-57.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SILVIA MIGUEL DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. SILVIA MIGUEL DA COSTA 

interpôs “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT na qual postula “obrigar o 

município a conceder a licença pelo período necessário a recuperação da 

Requerente, além de condená-lo pelos danos morais no valor de 

R$10.000,00(dez mil reais)”. A Liminar foi indeferida. Ao compulsar os 

autos verifica-se que foi determinada a intimação da parte requerente para 

apresentar atestado médico atualizado no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção (id. 24157121), contudo, permaneceu inerte. O feito encontra-se 

paralisado por descuido da autora, de forma que é devida a extinção do 

processo na forma do art. 485, III do CPC. Diante do exposto, 

caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500718-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VILELA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500718-66.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE ANTONIO VILELA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação de execução de 

título extrajudicial, na qual o exequente possui um título de crédito em 

quantia certa, líquida e exigível, no valor de R$ 20.387,11, representado 

pela Certidão nº 9.9.094.199-0, expedida pelo Estado de Mato Grosso em 

11/4/2009. Homologado o valor do crédito sem correção, o exequente 

recorreu à Turma Recursal, quanto a não aplicação de correção e juros, 

no que foi dado provimento ao recurso “para fins de admitir sobre o valor 

histórico do título em execução, à correção monetária, pela variação do 

IPCA, e juros de mora, calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 

11.960/09, ambos a contar a contar da data da emissão”. Assim, conforme 

determinado, o exequente apresentou cálculo do valor atualizado 

totalizando o montante de R$ 52.799,35. Citado, o executado quedou-se 

inerte, conforme id. 17100205. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito 

no valor de R$ 52.799,35 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e 

nove reais e trinta e cinco centavos). Por disposição legal não incide 

condenação em custas e honorários. Submeto o presente à apreciação da 

MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000794-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000794-91.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: GABRIELA LEITE HEINSCH 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. GABRIELA LEITE 

HEINSCH ajuizou ação de título executivo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

referentes aos honorários de defensor dativo nos processos de códigos 

n° 30112 e 26750, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara de Comodoro/MT. 

Citado, o executado se manifestou alegando excesso. Correção monetária 

realizada com base no índice IPCA-E e juros de mora de 0,5% (meio por 

cento) a.m., aplicados a partir da citação, conforme cálculo de id. 

13891827, atualizado no id. 16151175. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito na quantia de R$ 2.313,58 (dois mil trezentos e treze reais e 

cinquenta e oito centavos). Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as certidões 

originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º,§ 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de 

origem da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016847-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FONTES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016847-95.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ROBSON FONTES DO 

NASCIMENTO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de 

ACÃO ORDINÁRIA DECORRENTE DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO requerendo sua nomeação e posse para o cargo de técnico do 

sistema socioeducativo – perfil educador físico, referente ao certame 

regido pelo Edital nº 005/2009SAD/MT, homologado em 30/06/2010, com 

validade até a data de 29/06/2014, bem como a condenação do requerido 

ao pagamento de eventuais parcelas remuneratórias e demais direitos não 

adimplidos entre a data da citação e a data da nomeação e posse da 

requerente. Argumenta que foi classificada no cadastro de reserva (23ª 

posição) do concurso, que previa 10 (dez) vagas, o que lhe assegura 

direito à nomeação, pois há vagas disponíveis que se encontram 

atualmente ocupadas por servidores temporários, contratados pelo 

requerido. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento Informa que foram oferecidas 10 vagas, contudo, após a 

homologação do resultado final, foram convocados 16 candidatos. A parte 

autora defende que a contratação precária em detrimento da nomeação 

dos aprovados integrantes do cadastro de reserva constitui indevida 

preterição a ser rechaçada pelo Judiciário. Alega ainda a posse de 

candidata colocada em 254º posição da lista de classificados em 

decorrência de decisão judicial. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte requerente foi classificada no certame fora do número de vagas. 

Nessa condição o candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma 

lista de classificados disponível para a Administração para que, no período 

de validade do concurso, tenha a possibilidade de que, havendo 

necessidade, chamar os classificados no exercício do seu poder 

discricionário, obedecendo rigorosamente a ordem da lista de 

classificação de forma a não causar preterição indevida entre os 

classificados. Nesse contexto, vê-se que a parte autora possui mera 

expectativa de direito e, não direito subjetivo à nomeação de que dispõe 

os aprovados dentro do número de vagas do concurso. Com relação à 

alegação de preterição sustentada pela nomeação judicial de candidata 

classificada posteriormente a classificação do requerente, não merece 

prosperar, uma vez que trata-se de hipótese de preterição arbitrária e 

imotivada por parte da administração pública, que não gera direito 

subjetivo de nomeação. No caso dos autos a parte se diz preterida ainda, 

em razão de alegadas contratações temporárias para o exercício do 

cargo. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão 

geral à seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 
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novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que 

se manifestou contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os 

Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux 

– Dje n.º 251 – divulgado em 14/12/2015). (G.N.) O pedido deduzido nos 

presentes autos não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 

837311/PI acima transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação. É 

cedido que podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse 

público que justifiquem a inocorrência da nomeação em detrimento a 

contratação temporária, ademais, apesar do requerente trazer listas e 

publicações referentes a contratações temporárias, não restou 

comprovado que trata-se de cargos compatíveis com as funções 

previstas ao cargo que disputa. Assim, não estão presentes as condições 

que o STF impõe para convalidar a expectativa de direito em direito 

subjetivo a nomeação, de forma que se apresenta indevida a intromissão 

do Poder Judiciário em ato discricionário, que não se mostre abusivo ou 

ilegal. Por fim, em relação a possível alegação de fato consumado, não 

pode ser aplicada na hipótese de nomeação de candidato em concurso 

por decisão precária – sujeita à modificação. Assim, o Estado está 

desobrigado de nomear candidatos que permaneceram em concurso 

apenas por força de liminares. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O 

CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA 

MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO 

CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é 

compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a 

manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato 

não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução 

provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza 

precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente 

incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da 

proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, 

a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos 

de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira 

responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação 

acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para 

conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. 

Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 

29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – ORDEM INDEFERIDA – FATO CONSUMADO – 

IRRELEVÂNCIA. O indeferimento de ordem, em mandado de segurança, 

revogada a liminar, implica condição resolutiva considerada nomeação, 

não cabendo potencializar fato que foi consumado sob o ângulo precário e 

efêmero.(RMS 31538, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: 

Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 22-06-2016 PUBLIC 23-06-2016) Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001690-71.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001690-71.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DIVINO DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 30.861,49 (trinta mil oitocentos e sessenta e um reais e 

quarenta e nove centavos), representado pela certidão de crédito Nº 

9.9.091.056-3, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

15/04/2009. O exequente comprova nos autos a interrupção prescricional 

diante da propositura anterior de ação de execução junto à Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública, distribuída em 27/11/2013 sob o nº 

51868-57.2013.811.0041, a qual foi extinta, sem apreciação do mérito, 

considerando a incompetência do juízo, cuja decisão transitou em julgado 

em 02/06/17. A presente ação foi proposta em 30/06/2017. Conforme 

certificado junto ao id. 11393031, a via original da Certidão de Credito já 

encontra-se arquivada junto à Secretaria. Passa-se à decisão. Após ser 

intimado o exequente trouxe a atualização dos cálculos (ID. 9350203). 

Citado, o executado quedou-se inerte. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

cálculo apresentado pelo exequente no valor de R$ 30.861,49 (trinta mil 

oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), referente 

a CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.091.056-3, emitida pela Secretaria de 

Estado de Administração em 15/05/2009. Defere-se o destaque da verba 

contratual na forma pactuada entre as partes, qual seja, o valor excedente 

ao valor líquido da certidão 9.9.091.056-3, qual seja, o valor de R$ 

12.683.29 (doze mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte e nove 

centavos) é devido ao procurador a título de honorários contratuais. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Intime-se a parte exequente 

para que apresente as Certidões de Crédito original no Cartório, após o 

trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicado pelo 

sistema PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017757-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE OLIVEIRA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1017757-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): KEILA DE OLIVEIRA MOURA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por KEILA DE 

OLIVEIRA MOURA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

consubstanciada em contratos temporários sucessivos para exercer a 

função de professora, no período de 2011 a 2015, objetivando a 

declaração de nulidade dos contratos temporários com o recolhimento de 

8% do FGTS sobre a sua remuneração mensal durante todo o período de 

vigência dos contratos, o pagamento de verbas trabalhistas rescisórias e 

indenização pelos danos morais que afirma ter experimentado. Citado, o 

reclamado apresentou a contestação. Decido. A parte requerida suscitou, 

em contestação, a preliminar de prescrição. Segundo o disposto no artigo 

1º do Decreto Federal nº 20.910/1932:"Art. 1º - As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
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ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a 

ocorrência da prescrição, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

06/06/2017. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

em relação às parcelas anteriores a 06/06/2012. Passa-se ao julgamento. 

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio 

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e 

III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos 

termos da lei.” (g.n.) A Constituição Federal prevê expressamente, como 

regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o 

provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de 

cargos de provimento em comissão declarado em lei. Os casos de 

contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo 

determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. O Decreto 88/2015 regulamenta as 

previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e 

legislações de carreira no Estado de Mato Grosso, in verbis: Art. 1º Para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os 

órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do 

Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por 

tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 

2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional 

interesse público as contratações que visem a: (...) IV – admitir 

professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros: 

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela 

Secretaria de Estado de Educação; Art. 8º As contratações de pessoal 

por tempo determinado observarão o prazo máximo de: II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser 

prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida 

motivação e o interesse público assim o exigir. (g.n.) Portanto, a 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Vê-se que a reiterada contratação temporária não se enquadra na 

legislação estadual, porque, a despeito da alegada existência de 

“intervalos” entre as contratações, a prestação de serviços temporários 

extrapola o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido pela 

legislação vigente. Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADI 

nº 3662 (julgamento no dia 23/03/2017 e DJe-168 de 31/07/2017, publicado 

01/08/2017), julgou inconstitucional o inciso VI e a parte final do § 1º, do 

art. 264, da Lei Complementar nº 04/1990: Art. 264 Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) VI - atender as outras situações 

motivadamente de urgência. (inciso declarado inconstitucional) § 1º As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e 

inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos 

estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, 

assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. (última parte em 

itálico declarada inconstitucional) No debate, o Tribunal Pleno do STF 

consolidou que não é possível a prorrogação indefinida nos contratos 

temporários como um “cheque em branco”, e, embora a modulação dos 

efeitos da decisão tenha efeitos ex nunc, não foi apresentado no caso 

concreto justificativa vinculada ao interesse público que autorize superar 

o limite objetivo improrrogável de 24 (vinte e quatro) meses, encargo 

imposto ao Poder Público. O Min. Alexandre de Moraes asseverou que não 

é admitido o “alargamento das hipóteses de excepcionalidade”. Portanto, 

deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da 

legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela 

administração pública, impondo-se a nulidade do contrato e, em 

consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei nº 8036/90. Art. 19-A. É 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

Acerca deste ponto, o STF atribuindo repercussão geral, firmou o 

entendimento que são devidos o saldo de salário e o levantamento de 

saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária que não 

observou as regras legais, in litteris: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão do citado RE declara expressamente que: “5. É de se 

confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, 

para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de 

nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a 

observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia 

aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas 

contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.”(g.n). Vale lembrar que, no âmbito do direito 

Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a 

Administração somente pode atuar nos estritos limites da Lei. Para tanto, 

de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais 

para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do 

FGTS, a demandar o deferimento do pleito inicial para o seu recebimento. 

Por fim, por se tratar a contratação temporária de norma especifica, não 

se aplica a CLT ao presente caso, como pretendido pela parte reclamante, 

até porque se trata in casu de relação jurídico administrativa, sendo, 

portanto, improcedente o pedido de multa de 40%, aviso prévio e seguro 

desemprego por versar sobre direito tipicamente celetista. Não procede a 

pretensão de reparação por dano moral, visto que não restam 

demonstrados os elementos da responsabilidade civil, considerando, 

sobretudo, que a parte tinha conhecimento da precariedade do vínculo e 

não comprovada a existência de abalo psíquico com sofrimento e 

angústia. O fato de ter que buscar o Poder Judiciário para declarar o que 

entende devido não implica no direito de ter indenização por danos morais. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos 

temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), no período de contratação temporária não prescrito, compreendido 

de 06/06/2012 a 2015, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, 

desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que 
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deveria ter sido adimplido; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Para fins de cumprimento de sentença deve a parte 

autora juntar o cálculo do débito com os respectivos holerites de todo o 

período. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registra no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000684-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR PIRES DE MIRANDA (EXEQUENTE)

CASSIA PERPETUA PRINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000684-92.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CASSIA PERPETUA PRINA, 

JOEMIR PIRES DE MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que 

CASSIA PERPETUA PRINA objetiva o recebimento do valor atualizado de 

R$ 45.141,91 (quarenta e cinco mil cento e quarenta e um mil e noventa e 

um centavos), representado pela certidão de crédito Nº 9.9.091.826-2, 

emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 17/04/2009 e, 

JOEMIR PIRES DE MIRANDA objetiva o recebimento do valor atualizado de 

R$ 46.546,81 (quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e seis reais e 

oitenta e um centavos), representado pela certidão de crédito Nº 

9.9.091.143-8, emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 

15/04/2009. Os exequentes comprovam nos autos a interrupção 

prescricional diante da propositura anterior de ações de execução junto à 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, as quais foram extintas, 

sem apreciação do mérito, considerando a incompetência do juízo: 

CASSIA PERPETUA PRINA – ação nº 18788-05.2013.811.0041, distribuída 

em 08/05/2013, cuja decisão transitou em julgado em 12/07/2018. JOEMIR 

PIRES DE MIRANDA – ação nº 22570-20.2013.811.0041, distribuída em 

11/06/2013, cuja decisão transitou em julgado em 06/08/2018. A presente 

ação foi proposta em 26/03/2018. Passa-se à decisão. O exequente 

trouxe a atualização dos cálculos (ID. 12416191, pág. 10 e 11). Citado, o 

executado quedou-se inerte, conforme certidão elencada no id. 15430516. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pelos exequentes 

nos seguintes termos: 1) No valor de R$ 45.141,91 (quarenta e cinco mil 

cento e quarenta e um mil e noventa e um centavos), referente a 

CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.091.826-2, emitida pela Secretaria de 

Estado de Administração em 17/04/2009 em benefício de CASSIA 

PERPETUA PRINA e; 2) No valor de R$ 46.546,81 (quarenta e seis mil 

quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente a 

CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.091.143-8, emitida pela Secretaria de 

Estado de Administração em 15/04/2009 em benefício de JOEMIR PIRES DE 

MIRANDA. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Intime-se a 

parte exequente para que apresente as Certidões de Crédito original no 

Cartório, após o trânsito em julgado, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. INTIME-SE a parte exequente para que apresente as 

certidões originais na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins 

do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Publicado pelo 

sistema PJe. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003002-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003002-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARLENE HOFFMANN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO” proposta por MARLENE HOFFMANN em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA 

- MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, adicional noturno e 

subsídio plantão, restituição, em dobro, conforme emenda a inicial (id. 

23786676) do montante descontado no período de 03/2011 a 07/2019, 

perfazendo o total de R$ 19.346,98 (dezenove mil trezentos e quarenta e 

seis reais e noventa e oito centavos). Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Como se sabe, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2] . Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a não ocorrência da 

prescrição haja vista que a ação foi distribuída no dia 17/02/2016 e a 

pretensão autoral limita-se aos descontos realizados a partir de 03/2011. II 

– MÉRITO A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). A requerente colacionou aos autos os holerites 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária: sobre 

adicional de insalubridade nos períodos de: 03/2011 a 11/2011 e 01/2012 a 

07/2019. sobre adicional noturno nos períodos de: 04/2012; 08/2012; 

09/2012; 01/2013 a 08/2013; 10/2013 a 12/2013; 01/2014; 03/2014; 

05/2014 a 10/2014; 12/2014; 01/2015; 02/2015; 04/2015 a 06/2015; 

08/2015 a 12/2015; 01/2016 a 12/2016; 02/2017 a 03/2017; 05/2017 a 

12/2017; 01/2018 a 04/2018; 06/2018 a 12/2018 e 02/2019; sobre subsídio 

Plantão nos períodos de: 11/2011; 12/2011; 01/2012 a 10/2012; 01/2013 a 

08/2013; 11/2013; 12/2013; 01/2014; 03/2014 a 12/2014; 01/2015; 

02/2015; 04/2015 a 06/2015; 08/2015 a 12/2015; 01/2016 a 12/2016; 

02/2017; 03/2017; 05/2017 a 12/2017; 01/2018 a 04/2018; 06/2018 a 

12/2018; 02/2019 e 03/2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos 

valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo 

de id. 23787463, a existência de impropriedade em relação às parcelas a 

serem restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos 

dos adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos 

nos itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas 

deve ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à 

atualização, após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção 

monetária será pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade 

Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento 
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indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, 

do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se a 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre subsídio plantão, 

adicional noturno e adicional de insalubridade (Tema 163[1]/STF); 2) 

condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade nos períodos de: 03/2011 a 11/2011 e 

01/2012 a 12/2014; sobre adicional noturno nos períodos de: 04/2012; 

08/2012; 09/2012; 01/2013 a 08/2013; 10/2013 a 12/2013; 01/2014; 

03/2014; 05/2014 a 10/2014; 12/2014; e sobre subsídio Plantão nos 

períodos de: 11/2011; 12/2011; 01/2012 a 10/2012; 01/2013 a 08/2013; 

11/2013; 12/2013; 01/2014; 03/2014 a 12/2014 e; a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza, sobre adicional de insalubridade nos períodos de: 

01/2015 a 07/2019; sobre adicional noturno nos períodos de: 01/2015; 

02/2015; 04/2015 a 06/2015; 08/2015 a 12/2015; 01/2016 a 12/2016; 

02/2017 a 03/2017; 05/2017 a 12/2017; 01/2018 a 04/2018; 06/2018 a 

12/2018 e 02/2019 e; sobre subsídio Plantão nos períodos de: 01/2015; 

02/2015; 04/2015 a 06/2015; 08/2015 a 12/2015; 01/2016 a 12/2016; 

02/2017; 03/2017; 05/2017 a 12/2017; 01/2018 a 04/2018; 06/2018 a 

12/2018; 02/2019 e 03/2019; e demais descontos, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizado Especial da Fazenda Pública; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003944-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003944-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEANDRO GOMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

INAUDITA ALTERA PARS PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS 

PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” proposta por LEANDRO GOMES DE ALMEIDA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e subsídio comissão, 

bem como a restituição do montante descontado no período de 08/2014 a 

07/2019, em dobro, perfazendo o total de R$ 15.006,72 (quinze mil seis 

reais e setenta e dois centavos). A Liminar foi deferida. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos seguintes 

períodos: 10/2014; 12/2014; 01/2015; 05/2015 a 06/2015; 08/2015 a 

12/2015; 01/2016; 04/2016 a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 

12/2017; 02/2018 a 12/2018; 02/2019 a 06/2019; sobre subsídio comissão 

nos seguintes períodos: 08/2014 a 12/2014; 01/2015; 03/2015 a 09/2015; 

01/2017 a 07/2019. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

22805248, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar 

a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

subsídio comissão (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno nos meses de 

10/201 e 12/2014; e sobre subsídio comissão no período de 08/2014 a 

12/2014, e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos incidentes sobre adicional noturno no 

período de 01/2015; 05/2015 a 06/2015; 08/2015 a 12/2015; 01/2016; 

04/2016 a 05/2016; 07/2016 a 12/2016; 01/2017 a 12/2017; 02/2018 a 

12/2018; 02/2019 a 06/2019 e; sobre subsídio comissão nos seguintes 

períodos: 01/2015; 03/2015 a 09/2015; 01/2017 a 07/2019, e demais 

descontos até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, 

ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, 

desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito 

em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CARLA DIAS ESTRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000424-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KAROLINE CARLA DIAS 

ESTRAL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA 

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS 

INDEVIDAMENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS 

PARA FAZER CESSAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS ILEGAIS” 

proposta por KAROLINE CARLA DIAS ESTRAL em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, adicional de insalubridade e subsídio comissão, 

bem como a restituição do montante descontado no período de 2014 a 

2018, no total de R$ 10.074,79 (dez mil setenta e quatro reais e setenta e 

nove centavos). A Liminar foi deferida. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. DECIDO. Processo apto para julgamento 

antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 

estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas 

à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma 

(1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período 

anterior (até 31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis 

ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos seguintes períodos: 02/2014; 

04/2014 e 05/2014; sobre adicional de insalubridade no período de 

09/2014 a 12/2014; 01/2015 a 12/2015 a 12/2017; 01/2018 a 05/2018; 

07/2018 a 11/2018 e, sobre subsídio comissão nos seguintes períodos: 

07/2015 a 11/2018. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. 

Verifica-se, contudo, que extrai-se do demonstrativo de cálculo de id. 

18186175, a existência de impropriedade em relação às parcelas a serem 

restituídas porque foram considerados os meses dos pagamentos dos 

adicionais, quando deveriam terem sido utilizados os meses descritos nos 

itens "Data Direito", o que não impede a identificação do débito, mas deve 

ser corrigido em sede de cumprimento de sentença. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Indefere-se eventual 

pedido de restituição em dobro, eis que não aplica-se a Fazenda Pública 

as disposições do CDC. Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida 

e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, adicional de insalubridade e subsídio comissão (Tema 

163[1]/STF); 2) condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte 

requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno nos meses de 02/2014; 04/2014 e 

05/2014 e; sobre adicional de insalubridade no período de 09/2014 a 

12/2014; e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

devolver a soma dos descontos incidentes sobre subsídio comissão no 

período de 07/2015 a 11/2018 e; sobre adicional de insalubridade nos 

seguintes períodos: 01/2015 a 12/2015 a 12/2017; 01/2018 a 05/2018; 

07/2018 a 11/2018, e demais descontos até o efetivo cumprimento da 

liminar, mediante comprovação, ambas importâncias acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não 

incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-98.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000035-98.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ANA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor atualizado 

de R$ 7.826,65 (sete mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 9938337. 

Citado, o executado impugnou a execução alegando excesso. Da análise 

dos documentos apresentados, assiste razão o executado, pois foi 

incorporada multa de 40% aos cálculos apresentados pela requerente. 

Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 2.565,93 (dois mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) conforme 

cálculo juntado no id. 11575034. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002126-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT10014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002126-93.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VALDIR DA SILVA MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por VALDIR DA SILVA MELO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 43.661,83 (quarenta e três mil seiscentos e 

sessenta e um reais e oitenta e três centavos), referente à Certidão de 

Crédito nº 9.9.093.181-1, expedida pelo Estado de Mato Grosso, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Administração em 17/04/2009. 

Citado, o executado apresentou embargos suscitando a prescrição. 

Passa-se à apreciação. O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, 

prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer 

natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Deste modo, como 
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os prazos prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei 

de regência. E, uma vez emitida a Certidão de Crédito, ter-se-á início do 

decurso do prazo prescricional inerente a todo título de crédito, no caso, o 

prazo de 05 (cinco) anos para se postular judicialmente o respectivo 

recebimento. Impera, pois, o princípio da legalidade. Ademais, não há que 

se falar em critérios que alarguem sua interpretação e aplicação, sob pena 

de se tentar burlar norma de ordem pública. Acerca disto, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que os referidos 

decretos não possuem o condão de suspender a emissão das cartas de 

crédito, exorbitando os limites da Lei Estadual nº 8.672/2007, que disciplina 

o tema. O Decreto nº 20.910/1932 também estabelece que: “Art. 8º A 

prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9º A 

prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data 

do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo 

processo.” Por consequência, a certidão foi emitida no dia 17/04/2009 e a 

presente ação somente foi interposta em 31/08/2018, transcorrido o lapso 

temporal quinquenal, reconhece-se a ocorrência da prescrição. Ante o 

exposto, DECLARA-SE a prescrição; em consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000827-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINO FILHO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000827-47.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LINO FILHO RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por LINO FILHO RODRIGUES em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do 

valor atualizado de R$ 23.309,61 (vinte e três mil trezentos e nove reais e 

sessenta e um centavos), referente à Certidão de Crédito nº 

9.9.095.668-7, expedida pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da 

Secretaria de Estado de Administração em 20/04/2009. Citado, o 

executado apresentou embargos suscitando a prescrição. Passa-se à 

apreciação. O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Deste modo, como os prazos 

prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de 

regência. E, uma vez emitida a Certidão de Crédito, ter-se-á início do 

decurso do prazo prescricional inerente a todo título de crédito, no caso, o 

prazo de 05 (cinco) anos para se postular judicialmente o respectivo 

recebimento. Impera, pois, o princípio da legalidade. Ademais, não há que 

se falar em critérios que alarguem sua interpretação e aplicação, sob pena 

de se tentar burlar norma de ordem pública. Acerca disto, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já se pronunciou no sentido de que os referidos 

decretos não possuem o condão de suspender a emissão das cartas de 

crédito, exorbitando os limites da Lei Estadual nº 8.672/2007, que disciplina 

o tema. O Decreto nº 20.910/1932 também estabelece que: “Art. 8º A 

prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Art. 9º A 

prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data 

do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo 

processo.” Por consequência, a certidão foi emitida no dia 20/04/2009e a 

presente ação somente foi interposta em 11/04/2019, transcorrido o lapso 

temporal quinquenal, reconhece-se a ocorrência da prescrição. Ante o 

exposto, DECLARA-SE a prescrição; em consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043102-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1043102-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADEVALDO SOARES DE 

OLIVEIRA REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de ‘AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRUA DE URGENCIA EM CARÁTER LIMINAR’ proposta por 

ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA em desfavor do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, 

objetivando a extinção do processo administrativo nº 341/2011, instaurado 

no DETRAN/MT e, a consequente anulação da decisão da Diretoria de 

Habilitação, exarada nos autos do mencionado processo, que, após 

evidenciar irregularidades que geraram duplicidade do PGU nº 582114314, 

determinou a exclusão de seu prontuário (CNH) do banco de dados do 

DETRAN/MT. Alega o requerente que realizou a sua 1º habilitação no 

DETRAN/PR em 09/06/1989 e, posteriormente realizou a transferência de 

seu registro para o DETRAN/MT. Aduz, ainda, que realizou a renovação do 

documento nos anos de 2002 e 2007, mas quando foi realizar a 

renovação no ano de 2011, foi impedido sob a alegação de duplicidade do 

Prontuário Geral Único - PGU. Naquela oportunidade foi instaurado o 

Procedimento Administrativo nº 341/2011. Acobertado por decisão 

prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 

23108-35.2012.811.0041 obteve a renovação naquele ano. Contudo, na 

tentativa de realizar nova renovação no ano de 2017, foi novamente 

impedido, todavia, nesta oportunidade, sob a alegação de que sua CNH 

havia sido excluída do banco de dados do DETRAN/MT, em decorrência 

conclusão do processo administrativo nº 341/2011. Alega que a 

duplicidade de PGU ocorreu por culpa exclusiva do reclamado e requer a 

nulidade da mencionada decisão. A liminar foi indeferida. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O Prontuário 

do reclamante nº 58211434 consta no banco de dados nacional também 

em nome de Francis Alexandre Gauger. O autor repisa em suas razões 

iniciais seu entendimento de que a duplicidade de PGU ocorreu por erro no 

banco de dados do DETRAN/MT, uma vez que o segundo condutor 

registrado com o PGU nº 58211434 obteve a 1º habilitação em data 

posterior, qual seja, 18/11/1996 (id. 6978660, pág. 25). Alega também que 

o fato de ter concluído sem qualquer impedimento a renovação de sua 

CNH nos anos de 2002 e 2007 evidencia que não concorreu para 

irregularidade. A existência de Prontuário Geral Único em duplicidade, por 

si só, não constitui óbice a renovação e expedição de CNH. Todavia, pela 

vasta documentação constante nos autos, é clara a irregularidade na 
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expedição da 1ª CNH expedida em nome do reclamante. Pois bem, após a 

instauração do procedimento administrativo nº 341/2011, o próprio 

reclamante informa que trabalhava como motorista em uma empresa na 

cidade de Curitiba/PR, onde supostamente teria solicitado seu registro. No 

entanto, em resposta a solicitação de informações o DETRAN/PR informou 

que “...o Sr. Adevaldo Soares não possui cadastro de condutor naquela 

autarquia” (id. 16978660, pág. 47), informação confirmada posteriormente 

pelo servidor Carlos Agostinho, da Divisão Renach/DETRAN/PR, nos 

seguintes termos “...a faixa de PGU pertence aquele Estado (Rio Grande 

do Sul). Não há registro no Paraná para este condutor.” (id. 16978664, 

pág. 24). Em suas declarações registradas nos autos do processo 

administrativo 341/2011 o reclamante afirma que nunca renovou sua CNH 

no Estado do Rio Grande do Sul (id. 16978664, pág. 13 e 14). Em 

contrapartida, o DETRAN/RS informa a existência e regularidade no 

processo da 1ª habilitação de Francis Alexandre Gauger (id. 16978660, 

pág. 41), condutor registrado com o prontuário 582114314. O reclamante 

pleiteia a anulação do processo administrativo e da decisão que 

determinou a exclusão de sua CNH do banco de dados do DETRAN/MT, 

contudo, resta evidente que a administração pública exerceu o seu poder 

de polícia com o cumprimento do devido processo legal. A propósito: 

RECURSO DE APELAÇÃO – CNH bloqueada – Duplicidade do PGU da 

habilitação do impetrante – Necessidade de apuração dos fatos para 

verificação de eventual atitude fraudulenta – Poder de polícia da 

Administração – Ausência de direito líquido e certo – Sentença mantida – 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10048388220158260053 SP 

1004838-82.2015.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de 

Julgamento: 10/11/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

12/11/2015) Sendo assim, reconhece-se que o procedimento 

administrativo pode motivar a referida exclusão uma vez que assegurou 

ao condutor os direitos à defesa e ao contraditório, não há que se falar em 

ilegalidade na exclusão de CNH aplicada pela Administração. Ademais, é 

cediço que a atuação do Poder Judiciário é limitada a análise de legalidade 

do ato praticado pela administração pública, isto porque não lhe é dado 

apreciar critérios de decisões administrativas resguardadas por lei. Assim, 

tendo em vista a previsão legal da decisão, há impedimento para que o 

Poder Judiciário modifique-a, uma vez que, ausente qualquer 

comprovação de que a exclusão da CNH do reclamante do banco de 

dados do DETRAN/MT ocorreu de forma ilegal. Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015452-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1015452-34.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CESAR AUGUSTO CARDOZO 

REU: ESTADO DO MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de ação ordinária ajuizada por CESAR 

AUGUSTO CARDOZO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que pretende sua promoção a 3ª Sargento da Policia Militar, sem a 

necessidade da contagem específica de 04 (quatro) anos no cargo de 

Cabo da PMMT, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem 

declarados, devidamente corrigidos. Caso já transcorrido o prazo no 

decorrer da ação, pretende que o tempo excedente seja aproveitado para 

cumprimento de interstício em novas promoções. Citado, o reclamado 

apresentou contestação. DECIDO A parte reclamante afirma que entrou em 

exercício na PMMT no ano de 1998 e foi promovido ao posto de Cabo da 

PMMT no ano de 2013, quando completou 12 anos no posto de Soldado. 

Aduz também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos 

para a referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da 

PMMT, e, após, seria necessário mais 04 anos para ser promovido ao 

posto de 3ª Sargento da PMMT. Sendo assim, como o requerente foi 

promovido em 2013, completaria o requisito para a promoção para 3ª 

Sargento em 2017. Esta ação foi proposta em 2017. O Estatuto dos 

Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a 

LC 580/16) conceitua que: Art. 80. A promoção constitui ato administrativo 

e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da 

ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente 

superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O ato 

administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. 

Posteriormente, foi criada a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que 

dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e 

Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de 

forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO 

III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Ademais, o requisito temporal que a 

parte pretendia já foi cumprido. Os outros requisitos referidos acima 

devem ser provados mediante processo administrativo de promoção a 

ocorrer perante PMMT. Por isso, rejeita-se o pedido de promoção. Quanto 

ao pedido de contagem de prazo para cumprimento de interstício em novas 

promoções, recorre-se a ao artigo 22 da Lei 10.076/2014: Art. 22 O 

Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o 

militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir 

de sua última promoção, assim estabelecido. Desta feita, o prazo para as 

futuras promoções da parte requerente deve ser contado na forma do 

artigo acima. A ausência de previsão legal impede que seja concedida a 

contagem de prazo diferenciada. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 
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487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013225-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO RONDON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1013225-03.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CRISTINO RONDON DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REFORMA C/C 

PEDIDO DE PROMOÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta 

por CRISTINO RONDON DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a promoção a Subtenente CBMMT. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido à audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Em síntese, o requerente assevera que 

foi “preterido de ser promovido a graduação de Subtenente do CBMMT, 

por supostamente não apresentar conceito moral, em decorrência de ter 

em seu desfavor processo criminal em que esta respondendo, processo 

cód. 448353 em trâmite na 1ª V. Esp. De Violência Doméstica de 

Cuiabá-MT, se encontrando em fase de citação, sem ter nenhuma 

condenação em desfavor do Requerente”. Requereu a procedência da 

presente demanda para “determinar a Comissão de Promoção das Praças 

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a fim de que o Requerente por 

direito tenha retificado a sua promoção a graduação de Subtenente do 

CBMMT a contar de dezembro de 2017, afastando a restrição que o alijou 

ascender em sua carreira na promoção, que foi efetivada somente em 

julho de 2018, concedendo a segurança jurídica merecida”. Pois bem. Da 

análise dos documentos que acompanham os autos, extrai-se que o 

Bombeiro Militar ora requerente, possui 14 elogios, 01 medalha, constando 

também, a classificação de comportamento “Bom” e “Excepcional”. Há, 

igualmente, o registro de 02 punições, nos anos 2000 (Boletim nº 059) e 

2007 (Boletim nº 018), sendo que, em 2017, consta a anotação de 

“cancelamento de punição repreensão BI nº 059 de 28/03/2000 e Prisão BI 

nº 018 de 12/02/2007” (id. 19061015). A Lei nº 10.076 de 31 de março de 

2014, dispõe sobre os critérios para a ascensão na hierarquia militar, in 

verbis: Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: (...) III - 

ser considerado possuidor de conceito moral; Art. 24 O conceito moral, 

previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e 

atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade 

que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no 

convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a 

sociedade, seus superiores, pares e subordinados. (...) § 2º O conceito 

moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou 

Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e 

as condições a serem observadas no regulamento desta lei. Art. 36 O 

militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso 

quando: I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei; 

Ainda sobre a matéria, regulamenta o Decreto nº 2.268 de 10 de abril de 

2014, que: Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste 

decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela 

honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve 

possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a 

lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares 

e subordinados. § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é 

aferido observando os seguintes aspectos: I – relatório da 

Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões 

disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o 

decoro da classe; II – certidões de antecedentes criminais; III – notícia de 

fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar 

estadual, que gere repercussão e clamor social; e IV – outros documentos 

solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e 

configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2º O conceito moral 

é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as 

condições dos fatos avaliados. § 3º Para análise do conceito moral as 

comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em 

consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido 

denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou 

associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, 

extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina. § 4º As 

comissões de promoção devem relatar em ata todos os motivos que 

ensejaram a avaliação do conceito moral negativo do militar estadual 

avaliado. § 5º O militar estadual que for considerado não habilitado para 

figurar no quadro de acesso por não possuir conceito moral será 

submetido a processo administrativo apuratórioex-officio. § 6º O militar 

estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito 

moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de 

absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de 

preterição. Ao analisar o requerimento do autor para constar no quadro de 

acesso a ascensão funcional, a Comissão de Promoção de Praças 

justificou a negativa sob o seguinte fundamento: A decisão de exclusão 

do requerente do processo promocional se deu em virtude de decisão 

colegiada da Comissão de Promoção de Praças, que por unanimidade de 

votos resolveu não acatar o pedido do militar em virtude da existência de 

denúncia tanto na Polícia Judiciária Civil como do Ministério Público 

Estadual ferindo a disciplina conforme Art. 51 § 3 do Decreto nº 2.268 de 

10 de abril de 2014 e pela inobservância das qualidades e atributos 

caracterizados pela dignidade, honestidade e seriedade que o militar 

estadual deve possuir no convívio social. (...) Além disso, em relação ao 

processo criminal nº 415390, o qual o requerente responde e alega que já 

houve a extinção de punibilidade em 22/05/2017, contudo, ainda não foi 

baixado em razão dos trâmites burocráticos necessários. Em analogia ao 

caso, a Procuradoria Geral do Estado por meio de Parecer nº 

356/SGA/2016 entendeu que, o comando normativo do § 6º do artigo 51 

do Decreto nº 2.268 de 10 de abril de 2014 não dispõe que a EXTINÇÃO 

DE PUNIBILIDADE e a ABSOLVIÇÃO produzem os mesmos efeitos 

jurídicos, ao contrário, é taxativo ao preconizar que somente no caso de 

absolvição é que o militar terá assegurado o direito a promoção em 

ressarcimento de preterição, o que em outros termos significa dizer que a 

extinção da punibilidade na esfera penal não traz quaisquer reflexos na 

instância administrativa. Assim, observando a legislação específica 

estadual vigente não vislumbra-se qualquer ilegalidade no Ato 

Administrativo nº 237995/2018 que indeferiu o acesso do requerente ao 

processo de promoção de 02/12/2017 para ascensão funcional, eis que o 

parecer da Comissão de Promoção de Praças caminha em conformidade 

com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. 

IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. 

LEGALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminarmente, 

constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente 

a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No 

mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de 

que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o 

militar, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação Penal à qual 

responde, é impedido de ascender na carreira militar. 3. Dessume-se que 

o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste 

Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre 
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ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos 

interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro 

Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - 

RMS: 53708 MS 2017/0070200-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 09/10/2017). No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. 

NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS CRIMINAIS EM 

CURSO. IDONEIDADE MORAL. NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS LEGAIS 

NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Diante 

da evidência das provas, é patente que um agente policial que responde 

por diversos processos, nos quais está sendo imputada a prática de 

diversos crimes, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma 

vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever 

profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e 

à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade 

administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral. O 

STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção 

de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que 

responda a processo criminal.”(Ap 62300/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). Diante 

do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado inicial e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022870-57.2016.8.11.0041
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DANIEL COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022870-57.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DANIEL COSTA E SILVA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). DANIEL COSTA E SILVA, policial militar 

da reserva, ajuizou a AÇÃO ORINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “a 

promoção do requerente à graduação de Cabo PM a Contar de 02 de julho 

de 2005 à graduação de 3º Sargento PM a contar de 02 de julho de 2009”. 

Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa da improcedência do pedido. Passa-se ao julgamento. 

Verifica-se que a ação meramente declaratória ou declaratória pura é 

aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a 

existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o 

doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do 

ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado 

que se postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ). Portanto, o objetivo é 

restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de 

condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto 

não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações 

puramente declaratórias, por pretender sua reclassificação para ser 

promovido, e a consequência desta preterição do direito a promoção é ser 

ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 
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prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos, sendo incontroverso 

de que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo em 07/2005 e 07/2009. A presente ação só foi protocolada em 

12/2016, data em que o direito alegado já se encontrava acobertado pelo 

manto da prescrição. Não havendo prova nos autos de qualquer fato 

suspensivo ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em 

que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido 

para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo, 

sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL BARBOSA DE AMORIM (REQUERENTE)

OLDINEI BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000444-06.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ODENIL BARBOSA DE 

AMORIM, OLDINEI BENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA proposta por ODENIL BARBOSA DE AMORIM e 

OLDINEI BENTO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pretendendo “fixar o número de vagas para o Último Curso de Habilitação 

de Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 

195 vagas, na forma da fundamentação constante da causa de pedir, 

contemplando, via de consequência os autores com a confirmação de 

suas respectivas matrículas no referido curso, concedendo ainda 

provimento jurisdicional que lhes assegure o direito de ascender ao posto 

a que terão direito após a aprovação no Último Curso de Habilitação de 

Oficiais Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com 

todos os consectários legais”. Aduzem, em síntese, a fixação inferior no 

número de vagas (115) no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos 

da PMMT – CHOA (Edital nº 001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017), 

quando deveriam ter sido disponibilizadas 195 e, por esse motivo, foram 

preteridos da participação. A Liminar foi indeferida. I – DA AUSÊNCIA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO In casu, ficou constatada a ausência da 

parte reclamada na audiência de conciliação, todavia, não são aplicados 

os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, consoante o disposto no 

art. 320, II, do CPC. Quanto à ausência de um dos requerentes ao ato, 

segundo o Enunciado nº 01, do Juizado Especial da Fazenda Pública 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ – DJE 05-09-14), a critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, de modo 

que não houve prejuízo as partes e a apreciação da demanda, cabendo o 

prosseguimento do feito. Passa-se o julgamento. II – DO MÉRITO 

Verifica-se que a parte reclamada tornou público o Edital nº 

001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2016, a qual teve o objetivo de selecionar 

115 (cento e quinze) candidatos para matricular no Curso de Habilitação 

de Oficiais Administrativos, onde se encontra previstas as fases do 

processo seletivo. Extrai dos autos que a parte reclamante alega 

descumprimento ao art. 10 da lei complementar n. 529/2014 desde sua 

vigência, gerando um déficit de 80 vagas no Curso de Habilitação de 

Oficiais Administrativos correspondentes aos anos de 2014 e 2015, 

todavia, não comprova aprovação nas fases descritas no referido Edital, 

afirmando, apenas, que deixou de ser matriculado no CHOA, por estar 

classificada fora do limite de vagas. Ademais, a nomeação de candidatos 

em concurso público não se resume apenas à existência de vagas, pois 

depende da conveniência e oportunidade administrativa, dotação 

orçamentária, dentre outros quesitos. Segundo o entendimento do STF, 

haverá direito à nomeação na existência de novas vagas durante o 

certame se o candidato conseguir demonstrar, de forma cabal que existe 

inequívoca necessidade de nomeação de aprovado durante o período de 

validade do certame; e que está havendo preterição arbitrária e imotivada 

por parte da administração ao não nomear os aprovados. Assim, 

considerando a natureza discricionária da administração pública em 

nomear candidatos além do número de vagas disponíveis no edital, não 

pode o poder judiciário intervir de modo a coagir a administração pública 

dentro de sua esfera de decisão, sob pena de ofensa ao princípio da 

separação dos poderes. Portanto, está demonstrado que a Administração 

obedeceu aos ditames legais, logo, em que pese o bom resultado obtido 

pelos candidatos do processo seletivo interno, mérito dos seus próprios 

esforços, é certo que não preencheu as condições do edital, norma geral 

entre as partes, de conhecimento prévio e ao qual aderiu quando 

promoveu sua inscrição no certame. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO 

SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS 

(CHOA) - LIMINAR CONCEDIDA PARA AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS 

CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CERTAME - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE REQUISITO PARA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da demonstração de que a 

decisão liminar proferida pelo juízo singular, que autorizou a participação 

dos agravados nas demais fases do processo seletivo do Curso de 

Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) sem a observância das 

regras estabelecidas em edital e na legislação correlata, torna-se 

imperiosa a sua cassação. O edital é ato vinculante, tanto para a 

Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no 

certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas 

no ato convocatório do processo seletivo. (TJMT AI 18429/2015, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) Portanto, não há ilegalidade a 

ser reconhecida. Quanto aos candidatos matriculados por força de 

decisão judicial, não há que se falar em preterição haja vista que, segundo 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) não há preterição de 

candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros 

candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão 

judicial" (AGRg no REsp 1456915/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2 015). G.n. Frente 

ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, por corolário, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 
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Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029693-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1029693-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FABIO DOS SANTOS RODRIGUES 

REU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por FABIO 

DOS SANTOS RODRIGUES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

objetivando decisão judicial que lhe assegure a nomeação e posse em 

cargo público. O requerente alega que foi aprovado no concurso regido 

pelo Edital nº 02/2015 – SME, para o cargo de Técnico em Manutenção e 

Infraestrutura – Condutor de Veículos, sendo classificado na 99ª 

(nonagésima nona) colocação, sendo que o certame ofertava 25 (vinte e 

cinco) vagas, cuja vigência era de 02 (dois) anos. Aduz que, inobstante a 

vigência do concurso, em 01/2017 o município publicou o Edital de Seleção 

de Contratos Temporários nº 001/2017/GS/SME, ofertando vagas para o 

cargo de motorista. Alega que o ente público mantém contratações 

temporárias precárias em detrimento dos classificados no certame 

constituindo-se indevida admissão que deve ser rechaçada pelo 

Judiciário. Tutela antecipatória indeferida. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Decido. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Afasto a preliminar suscitada pelo 

requerido para chamamento dos candidatos aprovados no certame, por 

entender ser desnecessário o litisconsórcio passivo no presente caso, 

considerando trata-se de candidato cuja classificação está fora do 

número de vagas ofertadas (RESsp 1074985/RS, Rel. Ministro Moura 

Ribeiro, Quinta Turma, DJE 02/04/2014). Passa-se a apreciação. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente foi classificado no 

certame fora do número de vagas (id. 10027611). Nessa condição o 

candidato integra o cadastro de reserva, ou seja, uma lista de 

classificados disponível para a Administração para que, no período de 

validade do concurso, tenha a possibilidade de, havendo necessidade, 

chamar os classificados no exercício do seu poder discricionário, 

obedecendo rigorosamente à ordem da lista de classificação de forma a 

não causar preterição indevida entre os classificados. Nesse contexto, o 

requerente possui mera expectativa de direito e não direito subjetivo à 

nomeação de que dispõe os aprovados dentro do número de vagas do 

concurso, pois de acordo com o Edital nº 02/2015 – SME foram 

disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de Técnico em 

Manutenção e Infraestrutura. É assente nos tribunais superiores o 

entendimento de que a aprovação em concurso público em posição 

classificatória além do número de vagas ofertadas no edital não atribui ao 

referido candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa 

de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. No caso em análise, embora tenha restado 

comprovado que efetivamente houve a contratação no cargo em que o 

Autor foi classificado, verifica-se que a contratação do Edital nº 

001/2017/GS/SME é para preenchimento de cargo temporário, não efetivo. 

O concurso do Edital nº 02/2015 – SME prestado pelo Requerente era para 

cargo efetivo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, não se 

confundindo com o certame simplificado estabelecido no Edital nº 

001/2017/GS/SME, que se destina à contratação para suprir necessidade 

temporária excepcional de interesse público. O Autor não demonstrou a 

existência de cargo efetivo vago de Técnico em Manutenção e 

Infraestrutura de modo a evidenciar a sua preterição. O Supremo Tribunal 

Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes 

públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas 

do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos 

vagos. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO 

NOMEADO. INEXISÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE 

TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF. ARE 768267 AL, Relatora: Min. 

CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE 08/11/2013). Diante do exposto, 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003232-27.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT9080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003232-27.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: BONIFACIO PEREIRA & 

ASSUMPCAO LTDA - ME EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento. 

Decido. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial 

proposta por BONIFÁCIO PEREIRA & ASSUMPÇÃO LTDA-ME em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIBÁ, objetivando o recebimento da quantia de R$ 

7.403,64 (sete mil quatrocentos e três reais e sessenta e quatro 

centavos). Citado, o requerido informou o cumprimento da obrigação sub 

judice, apresentando comprovantes de pagamento. Da análise dos autos 

vislumbro a satisfação da obrigação, conforme informado pela parte 

requerente na petição de id. 23691809. Com efeito, disciplina o art. 924, II 

do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando 

há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005649-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACRINE ROSA DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 367 de 371



FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005649-27.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MACRINE 

ROSA DE ARRUDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por MACRINE ROSA DE ARRUDA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento de férias e terço 

constitucional, consubstanciado em contratos temporários para exercer a 

função de Manutenção de infraestrutura, no período de 2011 a 2016. 

Citado, o reclamado apresentou a contestação. DECIDO. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O 

Decreto-Lei nº 20.910/32 estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contados da data do 

ato ou fato do qual se originarem. Desse modo, resta configurada a 

prejudicial de mérito da prescrição, pois o processo só foi protocolado em 

23/02/2017, de forma que declara-se a prescrição de eventuais verbas 

rescisórias anteriores a 23/02/2012. Mérito. É cediço que, os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 e a Lei Municipal 

4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, 

vejamos: Art. 1. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as 

autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de 

pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta 

Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional 

interesse público no âmbito do município: I - assistência e situações de 

calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - admissão de 

professor substituto e professor visitante; IV - qualquer atividade que 

necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza pública; - 

construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; (...) Art. 4º As contratações serão feitas por 

tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo 

período, observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no 

caso dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III 

do art. 2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. 

No caso, o cargo a que a parte autora foi contratada temporariamente está 

incluído no rol acima, contudo, as reiteradas contratações ferem o lapso 

temporal acima disposto no art. 4º, inciso III. Portanto, deve ser 

reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação 

específica relativa à contratação por prazo determinado pela 

administração pública. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016) (g.n.) Da análise dos documentos que instruem os autos, 

constata-se a reiterada e sucessiva contratação temporária da 

requerente. Inobstante, o pedido contido na inicial se limita ao requerimento 

de condenação do ente público ao pagamento de férias e terço 

constitucional, que são indevidas nos termos da jurisprudência do STF. 

Registre-se que, ao ser contratado, a parte reclamante tinha ciência da 

precariedade do seu vínculo, estabelecido por prazo determinado. Diante 

do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002074-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002074-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VILMAR DA SILVA 

EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 13.770,96 (treze mil setecentos e setenta reais e noventa 

e seis centavos), oriundos da CERTIDÃO DE CRÉDITO expedida nos autos 

nº 0058953-20.2013.811.0001. Citado, o executado apresentou embargos 

alegando a excesso. Passa-se à decisão Vê-se que o cálculo do 

exequente considerou juros de 1,0% ao mês, quando, ao certo, o 

percentual deveria ser de 0,5% a.m. pela caderneta de poupança, 

conforme Lei 9.494/97. Assim, com razão o embargante. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pelo executado no valor do valor 

de R$ 13.598,77 (treze mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e 

sete centavos) .Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 
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e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA TURCHEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001108-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA CRISTINA TURCHEN REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA 

CRISTINA TURCHEN em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o 

pagamento do FGTS de todo o período em que exerceu cargo 

comissionado somado a multa de 40%. Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. Segundo consta na petição inicial, a parte autora 

exercia cargo comissionado de Assistente Especial Adjunto da 

Presidência CAI –III lotada na Assembleia Legislativa do Estado, no período 

de 30/04/1995 a 02/02/2015 e, pleiteia, a título de verbas rescisórias, o 

recebimento do FGTS e da multa de 40% do art. 477 da CLT. É cediço que 

o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, senão vejamos: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Ademais, a 

nomeação para cargo comissionado e sua exoneração, é ato 

discricionário, sendo desnecessária a sua motivação, sendo regido em 

regra, pelo regime jurídico-administrativo. Neste sentido, o servidor público 

investido em cargo comissionado não faz jus aos depósitos do FGTS, 

multa de 40% e a outros benefícios da legislação trabalhista, a não ser 

aquelas disposições do artigo 7º da CF/88 que, por força do §3º do art. 

39, foram estendidas aos servidores públicos. Esse é o entendimento da 

Jurisprudência dominante. Vejamos: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS E INSALUBRIDADE – PREJUDICIAL DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – ATO DE 

NOMEAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO – ÍNDOLE ADMINISTRATIVA DO 

VÍNCULO – NÃO PERCEPÇÃO DO FGTS – (...) AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE E REFLEXOS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. A competência da Justiça Estadual para 

processar as demandas instauradas entre o Poder Público e os seus 

servidores é pacificada nos tribunais superiores e descabe a 

reapreciação da questão, quando já decidida em decisão definitiva no TRT 

competente. O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor 

nomeado para o provimento de cargo em comissão tem caráter precário e 

transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela 

dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, 

às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais 

assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 

3o da Lei Maior. A contratação para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, não viola o acesso ao Serviço Público, por 

concurso, e tem autorização na Carta Magna (CRF, art. 37, IX); sendo 

válido, descabe falar em direito ao levantamento do depósito de FGTS, nos 

termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. Se o Termo de Rescisão do 

Contrato Comissionado, entabulado entre as partes litigantes demonstra o 

pagamento da remuneração correspondente, do adicional de insalubridade 

e do 13o salário, é descabida a pretensão de seu recebimento. (TJMT Ap 

110636/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 

12/07/2017) APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CARGO 

COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO — FUNDO DE 

GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. O ocupante de cargo em comissão de livre nomeação 

e exoneração a que se refere o artigo 37, II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil não faz jus ao recolhimento dos depósitos do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pela dispensa do cargo. 

Recurso provido. (Ap 134415/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016) Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124326 Nr: 5304-15.2017.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Avelino Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos do Art. 70, da Lei 9.099 de 26/09/1995, INTIMO O 

ADVOGADO do querelado, Dr. Sylvio Santos Araújo, OAB/MT n.8.651, da 

audiência designada para o dia 14 de fevereiro de 2020, às 14h45min., 

Processo código n. 124326, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 137754 Nr: 3962-95.2019.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eliones Cardoso Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Gonçalves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público 

requereu a rejeição da queixa-crime, bem como a extinção da punibilidade 

do querelado ante a ocorrência da decadência.É o relato. 

DECIDO.Compulsando detidamente os autos, verifico que a queixa-crime 

de fls. 03/10 foi devidamente interposta dentro do prazo decadencial, 

conforme protocolo deste Juizado na data de 08/07/2019, sendo que os 

fatos, em tese, foram registrados pelo comunicante em 

13/05/2019.Contudo, não consta no processo PROCURAÇÃO ESPECÍFICA, 

deixando de atender aos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código de 

Processo Penal, senão vejamos: “Art. 44. A queixa poderá ser dada por 

procuração com poderes especiais, devendo constar do instrumento do 

mandato o nome do querelante e a menção ao fato criminoso, salvo 

quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser 

previamente requeridas no juízo criminal.....Desta feita, vê-se que o aludido 

dispositivo penal é taxativo quanto às providências que devem ser 

tomadas pela parte quando da propositura da Queixa-Crime e tal exigência 

estaria suprida se a presente peça estivesse subscrita pelo Querelante e 
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seu Advogado, o que, clarividente, também não ocorreu. Assim, é 

imperioso ressaltar que os fatos chegaram ao conhecimento do querelante 

em 13/05/2019, e, estando a queixa-crime apresentada às fls. 03/10 

eivada de vício, é como se não tivesse sido apresentada até a presente 

data, de modo a ter se operado a famigerada decadência.Pelo exposto, 

REJEITO A QUEIXA-CRIME de fls. 03/10 e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do querelado ENIR GONÇALVES DE MORAES, ante a 

ocorrência do fenômeno jurídico da DECADÊNCIA, com fundamento no art. 

107, inciso IV, do Código Penal.Intimem-se, observando-se o disposto no 

art. 980, § 7º, da CNGC - Foro Judicial.PROCEDAM-SE às baixas 

necessárias e ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo.Às providências. 

Cumpra-se.
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