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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

* A Portaria n. 48/2020-GRHFC completa, que estabelece a escala de 

revezamento diário dos JUÍZOS CRIMINAIS que irão presidir as 

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA na Comarca de Cuiabá, para os meses de 

JULHO/2020, AGOSTO/2020, SETEMBRO/2020, OUTUBRO/2020, 

NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912129 Nr: 38268-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES ROSANGELA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS - 

SISTEMA FACIL INCOP. IMOB. CUIABA VI - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165/SP

 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$ 1.322,02 (um mil, 

trezentos e vinte e dois reais e dois centavos), nos termos da r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 661,01 (seiscentos e 

sessenta e um reais e um centavos), para recolhimento da guia de custas 

e R$ 661,01 (seiscentos e sessenta e um reais 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098043 Nr: 9709-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANNA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 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$ 1.790,76 (um mil, 

setecentos e noventa reais e setenta e seis centavos), nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 895,38 

(oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 895,38 (oitocentos e noventa e cinco 

reais e trinta e oito 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.: 819455 Nr: 25727-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-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$ 92,04 (noventa e 

dois reais e quatro 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834900 Nr: 40174-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ELY TRAJANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELE VIVEIROS ANDRADE GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYSIO STORCH CAETANO - 

OAB:25.400 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Jane Silva Lima - 

OAB:8523/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$ 413,40 

(quatrocentos e treze 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875932 Nr: 14050-37.2014.811.0041

 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: ROSANE CÁSSIA DE FIGUEIREDO MODESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - OAB:308.505/SP, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 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$ 297,55 

(duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), nos 

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

R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 90,85 (noventa reais e oitenta e cinco 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.: 792528 Nr: 46625-69.2012.811.0041

 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: JOSLEY DE CRISTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/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$ 344,44 

(trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), nos 

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

R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 137,74 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

quatro 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.: 973801 Nr: 11123-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA MARIA DE BRITO SILVA 

- OAB:1669/MT, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/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$ 413,40 

(quatrocentos e treze 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057838 Nr: 49970-38.2015.811.0041

 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: GLAUCIO ESTEF AKIM OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 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 
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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.: 1090332 Nr: 6263-83.2016.811.0041

 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: GISLAINE LIMA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, 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.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 0057835-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. A. M. D. S. (REQUERENTE)

JOYCE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

GEDERSON BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

GEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 0057835-15.2015.8.11.0041 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu patrono, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, acerca do 

parecer do Ministério Público. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

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

Processo Número: 1040553-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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: 1040553-39.2018.8.11.0041 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do Provimento 40/2007, e 

item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

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

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do extrato juntado no id. 

28372698, tendo em vista um depósito não identificado realizado em 

27/11/2019. CUIABÁ, 24 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1040553-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1040553-39.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação da parte 

autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do extrato juntado no id. 28372698, tendo em vista 

um depósito não identificado realizado em 27/11/2019. Cuiabá, 29 de 

janeiro de 2020 (assinado digitalmente) TATIANE BEZERRA BONA Analista 

Judiciário/Técnico Judiciário

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

Processo Número: 1040553-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do 

processo: 1040553-39.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, procedo à intimação da parte 

autora, por meio do seu patrono, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do extrato juntado no id. 28372698, tendo em vista 

um depósito não identificado realizado em 27/11/2019. Cuiabá, 29 de 

janeiro de 2020 (assinado digitalmente) TATIANE BEZERRA BONA Analista 

Judiciário/Técnico Judiciário

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

Processo Número: 1059107-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUCIANO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VICTOR MARQUES LUCIANO (RECONVINDO)

FERNNANDO RAPHAEL MARQUES LUCIANO (RECONVINDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059107-85.2019.8.11.0041. 

RECONVINTE: VALMIR LUCIANO RECONVINDO: FERNNANDO RAPHAEL 

MARQUES LUCIANO, DANIEL VICTOR MARQUES LUCIANO Vistos etc. 
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Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor requer a exoneração 

dos alimentos pagos aos seus filhos, Fernnando e Daniel. No entanto, o 

acordo da ação revisional, acostado ao id. 27258757, refere-se apenas a 

Fernando. Diante do exposto, intime-se a parte autora, para que, emende a 

inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, o título que fixou os 

alimentos em favor do filho Daniel, bem como, da certidão de nascimento 

e/ou documentos pessoais do mesmo, sob pena de indeferimento (art. 

321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1003220-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES TRAMARIN DE OLIVEIRA BERTAGLIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUADALUPE ANGELA TRAMARIN DE OLIVEIRA OAB - 178.959.101-59 

(REPRESENTANTE)

CAROLINA APAZ FERRAZ OAB - MT13380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SERGIO BERTAGLIA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1003220-82.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO RODRIGUES TRAMARIN DE OLIVEIRA BERTAGLIA 

REPRESENTANTE: GUADALUPE ANGELA TRAMARIN DE OLIVEIRA REU: 

MILTON SERGIO BERTAGLIA Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

que, emende a inicial, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos, o 

termo de curatela, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1046560-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICEIAS DE ARRUDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ARRUDA CANDIDO DE MELO (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1046560-13.2019.8.11.0041. RECONVINTE: NICEIAS DE ARRUDA 

RECONVINDO: THIAGO ARRUDA CANDIDO DE MELO Vistos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 

2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta 

por Nicéias de Arruda em face de Thiago Arruda Cândido de Melo. Diante 

da plausibilidade do pedido, conferida pelo documento nº 25041087 – fl. 6, 

defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a requerente Nicéias de 

Arruda como curadora provisória, mediante compromisso. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer perante este Juízo no dia 20 de 

fevereiro de 2020, às 15h30min para ser entrevistado. Após a audiência, 

poderá o requerido impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, 

consoante o art. 752 do Novo Código de Processo Civil. No ato da citação, 

o ilustre oficial de justiça deverá informar se o requerido encontra-se em 

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências legais. Notifique-se 

o Ministério Público. Sirva cópia da presente como mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1028733-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028733-23.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): JANETE DA SILVA RÉU: EDMUNDO LUIZ DE SOUZA 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. Cuida-se de Ação de Alimentos Avoengos 

proposta por Jamile Natalia Souza Silva e Eduardo Luiz Souza Silva, 

representados por Janete da Silva, em face de Edmundo Luiz de Souza. 

Não há arguição de preliminares, como também 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 27 de 

fevereiro de 2020, às 13h: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 parte assistida pela Defensoria e as 

testemunhas por ela arroladas, deverão ser intimadas pessoalmente. Em 

observância ao parecer de id 20035551, determino a busca de 

informações no INFOSEG, a fim de verificar se consta registro de vínculo 

empregatício formal em nome do requerido. Se sim, oficie-se, solicitando o 

envio dos 03 (três) últimos informes de rendimentos do requerido a este 

juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

novembro de 2019. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1038805-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar em 

relação as pesquisas realizadas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0004598-13.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DUARTE BRAGA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE KATIA REGINA ROTONDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0004598-13.2008.8.11.0041. 

REQUERENTE: CANDIDO DUARTE BRAGA NETO REQUERIDO: ESPOLIO DE 

KATIA REGINA ROTONDO Vistos. Candido Duarte Braga Neto propôs 

Ação de Inventário, em razão do falecimento de Kathia Regina Rotondo. A 

ação foi recebida nos moldes da decisão de fl. 14, que nomeou o 

requerente como inventariante e determinou a apresentação das primeiras 

declarações no prazo de 20 (vinte) dias. Termo de compromisso assinado 

à fl. 15. Às fls. 15/17, constam as primeiras declarações. À fl. 57, consta 

o alvará expedido que autorizava o inventariante à proceder a assinatura 

do distrato social da empresa em que a falecida era sócia. A Empresa 

Unicred informou às fls. 77/78 a transferência do valor de R$ 7.691,43 

(sete mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), 
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bem como a liquidação e desligamento da falecida das cotas sociais. Em 

decisão de fl. 93, a presente demanda foi convertida para o rito do 

Arrolamento Sumário, em razão da existência de apenas um herdeiro 

Natan Rotondo Duarte Braga. Às fls. 96, 97, 98 e 103, constam as 

certidões negativas de débitos fiscais (Municipal, Estadual e Federal). 

Comprovada a isenção do ICTD conforme fls. 106/108, bem como a 

manifestação da Fazenda Pública junto à fl. 129. Certidão de inexistência 

de testamento à fl. 112. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação de 

Arrolamento Sumário ajuizada por Natan Rotondo Duarte Braga, em razão 

do falecimento de sua genitora Kathia Regina Rotondo. Com efeito, 

considerando que o requerente figura como único herdeiro, não havendo 

testamento, o pedido formulado deve ser julgado procedente, afim de que 

se lhe adjudicada a herança, nos termos do art. 659, § 1º, do Código de 

Processo Civil. No mérito, foi comprovado a inexistência de débitos fiscais, 

com a juntada das certidões negativas de débitos fiscais, e a isenção do 

ITCD, o que impõe a adjudicação da herança deixada pela falecida. Em 

face do exposto, satisfeitas as exigências legais, nos termos do art. 659, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado, para adjudicar a herança de Kathia Regina Rotondo, em favor 

de Natan Rotondo Duarte Braga, ressalvados erros, omissões e direitos 

de terceiros. Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se a carta de 

adjudicação e o alvará eletrônico dos valores que se encontram 

vinculados nestes autos, para a conta bancária informada à fl. 130. Com 

custas. Por fim, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

28 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014046-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE MALAFAIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE MALAFAIA PEREIRA OAB - MT40778-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISETH BENEDICTA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT6108-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JANCE JOSE DE ALMEIDA (ESPÓLIO)

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 : 

0014046-97.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIANE 

MALAFAIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ELISETH BENEDICTA DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Substituição de Curatela proposta por Mariane Malafaia de Almeida 

Figueiredo em face de Eliseth Benedicta de Almeida. No id. 25810204, foi 

informado o falecimento do senhor Jance José de Almeida. É o breve 

relatório. D E C I D O. Considerando a notícia de falecimento do senhor 

Jance José de Almeida, 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0044884-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA MAGALHAES SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON RIBEIRO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA OAB - GO19613-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

0044884-57.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NOELMA 

MAGALHAES SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HAMILTON RIBEIRO 

JUNIOR Vistos. Cuida-se de Ação de Modificação de Guarda em que a 

autora não foi localizada no endereço por ela informado para dar 

andamento ao processo, motivo pelo qual foi intimada por edital, e mesmo 

assim permaneceu inerte. É o relatório. D E C I D O. Verifico se tratar de 

processo em que a autora não foi localizada pessoalmente no endereço 

informado nos autos para promover o andamento do processo. Entretanto, 

nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever das partes 

informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação que não foi 

observada pela parte autora. Contudo, não localizada a parte autora, sua 

intimação foi efetivada por edital, em observância ao entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em julgamento de caso 

análogo, também menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça no 

mesmo sentido: “1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo 

deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte 

autora, intimada pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no 

prazo de 48h. 2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo 

autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de 

endereço correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/06/2016, DJe 20/06/2016) (TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017).” Logo, frustrada a intimação por oficial de 

justiça e promovida à intimação por edital sem que a parte autora promova 

o andamento do processo, a sua extinção é medida que se impõe. Em face 

do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Notifique-se o 

Ministério Público. Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. I. C. Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0022282-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIBERTO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

EJOILSON LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

WALDIRENE LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELLE CONCEICAO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

EDSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

AURENTINA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

ELIZEU LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

ESMAEL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

ELENIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

RUBIELE DA SILVA DALLACORT (REQUERENTE)

WALQUIRIA DA SILVA DALLACORT (REQUERENTE)

VANESSA DA SILVA DALLACORT (REQUERENTE)

ELIZABETH LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO SANTOS OAB - MT2739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CORINA ISOLINA DA SILVA (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 : 

0022282-09.2012.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZEU LEITE DA SILVA, 

AURENTINA PEREIRA DOS REIS, EDSON JOSE DA SILVA, DANIELLE 

CONCEICAO DA COSTA SILVA, ELIZARDO LEITE DA SILVA, WALDIRENE 

LUCIA DA SILVA, EJOILSON LEITE DA SILVA, ELIZABETH LEITE DA 

SILVA, VANESSA DA SILVA DALLACORT, WALQUIRIA DA SILVA 

DALLACORT, RUBIELE DA SILVA DALLACORT, ELENIR LEITE DA SILVA, 

ESMAEL LEITE DA SILVA, EDIBERTO LEITE DA SILVA REQUERIDO: 

ESPOLIO DE CORINA ISOLINA DA SILVA Vistos. Elizeu Leite da Silva 

ajuizou Ação de Inventário, visando à partilha dos bens deixados em 

herança por sua mãe Corina Isolina da Silva, falecida na data de 

23.11.2010, nos termos da certidão de óbito de id. 25348411, fl. 3. Desde 
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o início do processo evidenciou-se que, o acervo hereditário é composto 

de 02 (dois) bens imóveis. A ação foi proposta na data de 09 de julho de 

2012, e recebida nos moldes da decisão de id. 25348416, nomeando o 

autor como inventariante, bem como determinada a apresentação das 

primeiras declarações. O termo de compromisso de inventariante foi 

assinado no id. 25348417. Primeiras declarações no id. 

25348420/25348438. Às fls. 42/47 manifestou-se o esposo da falecida, 

aduzindo que a genitora da falecida não era sua única herdeira, que esta 

estaria omitindo informações. Impugnação no id. 25348430. No id. 

25348907 consta carta de intimação ao inventariante para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. No mesmo id, à fl. 7, foi certificado o decurso de prazo da parte 

autora, que mesmo intimada por edital, nada manifestou. É o relatório. D E 

C I D O. Verifica-se que o processo encontra-se em tramite desde o ano 

2012, e que o mesmo encontra-se aguardando manifestação do autor, a 

fim de possibilitar a conclusão do procedimento. No entanto, o que se 

extrai dos autos, é a postergação do cumprimento das atribuições que lhe 

cabe. Em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à 

impossibilidade de extinção das ações de inventário, em razão do 

interesse da Fazenda Pública na arrecadação de impostos, o certo é que 

a inventariante contou com tempo suficiente para juntar nos autos os 

documentos essenciais para a conclusão da presente demanda, mas não 

o fez. Assim, considerando o descaso da inventariante com a presente 

demanda, há de se reconhecer a desídia da mesma quanto ao 

cumprimento de suas atribuições, o que impediu que fossem alcançados 

os objetivos esperados com o processo. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 485, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante da verificada desídia da inventariante, em dar andamento a 

presente ação. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos 

com as baixas pertinentes. Sem custas. P.I.C. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0008799-24.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ROCHA (REQUERENTE)

DANIELA ROCHA (REQUERENTE)

DOUGLAS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE FRANCA OAB - MT16096-O (ADVOGADO(A))

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROCHA (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 : 

0008799-24.2003.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANA ROCHA, DOUGLAS 

ROCHA, DANIELA ROCHA REQUERIDO: BRUNO ROCHA Vistos. Daniela 

Rocha, qualificada nos autos, propôs Ação de Arrolamento Sumário em 

razão do falecimento de Daniel de Souza Rocha. No id. 25349461, a 

requerente informou que o presente feito perdeu o objeto, tento em vista 

que o processo associado também abrange o inventário de Daniel de 

Souza Rocha. É o relatório. D E C I D O. A partir da Lei n. 11.441/2007, o 

inventário e a partilha de bens revestido das características do 

arrolamento (interessados maiores e capazes), podem ser realizados por 

meio de escritura pública. Desde então, estas ações perderam o caráter 

obrigatório, não mais constituindo espécie de ação necessária, o que 

culminou com a perda de validade do fundamento jurídico que impedia sua 

extinção sem julgamento do mérito, consoante defendia a doutrina e 

jurisprudência nacional. Em face do exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e declaro extinto o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Justiça gratuita. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001380-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE ARDAIA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUCIO ALVINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-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 : 

1001380-37.2020.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIO ALVINO DE ALMEIDA, 

JUCINEIDE ARDAIA MAGALHAES Vistos. Lucio Alvino de Almeida e 

Jucineide Ardaia Magalhães de Almeida aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual, pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo – id. 27956173. É o relatório. D E C I D O. Cuida-se 

de pedido de divórcio consensual, para o qual, já não é necessário o 

decurso de qualquer prazo, seja de separação de fato, seja de separação 

judicial, sendo apenas observados os requisitos legais do artigo 731 do 

Código de Processo Civil, de forma que é imperioso acolher o pedido dos 

requerentes. A certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. A 

requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Jucineide Ardaia 

Magalhães. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para 

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

homologo o acordo constante nos autos, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o 

mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Defiro aos 

postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0053331-97.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SIDAMAR RIBEIRO GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LOURIVAL FRANCISCO SORIANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

0053331-97.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTER 

SIDAMAR RIBEIRO GOMES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LOURIVAL 

FRANCISCO SORIANO, JULIANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 

Vistos. Ester Sidamar Ribeiro Gomes aforou a presente Ação de Guarda 

c/c Alimentos das menores Jusliane Cristine Oliveira Soriano e Lorraine de 

Oliveira Soriano, em face de Lourival Francisco Soriano e Juliana 

Aparecida Gomes de Oliveira. Esclarece que é avó materna das infantes, 

e que desde o fim do relacionamento entre os requeridos, que ocorreu por 

volta de 2010, as crianças passaram a ficar sob sua guarda de fato, 

necessitando que seja regularizada judicialmente a situação. Aduz que a 

genitora está em lugar incerto e não sabido e que o genitor mora em 

Chapada dos Guimarães/MT, e contribui mensalmente com o valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), no entanto, esse valor é insuficiente 

se consideradas as despesas das crianças. Assim, busca regularizar 

uma situação que de fato já existe, e a fixação da verba alimentar. Na 

decisão inicial foi determinada a realização do estudo psicossocial do 

caso, cujo relatório foi encartado no id 25012609. A requerida foi citada 

por edital, mas permaneceu inerte, razão pela qual lhe foi nomeado 

curador especial, que apresentou defesa por negativa geral, nas 

manifestações 25012616 e 25012621. Na decisão de id 25012620 foi 

deferida a guarda provisória das crianças à requerente, e em seguida, foi 

certificado o decurso do prazo sem manifestação do requerido, embora 

tenha sido devidamente citado (id 25012611). A impugnação sobreveio na 

movimentação n. 25012617. O Ministério Público opinou pelo deferimento 

da guarda dos infantes à requerente, nada opinando com relação aos 

alimentos (id 25012618). É o relatório. D E C I D O. Pois bem, tratando-se 
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de pedido de guarda, requerida pela avó materna, insta observar que fora 

dos casos de tutela e adoção a guarda destina-se ao atendimento de 

situações peculiares ou para suprir eventual falta dos pais ou 

responsáveis, ex vi do art. 33, §2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, vejamos: Art. 33. A guarda obriga a prestação de 

assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, 

conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos 

pais. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, 

deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, 

podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos 

determinados. Depreende-se dos autos, que após o fim do relacionamento 

entre os requeridos, as crianças passaram a ficar sob os cuidados de 

fato da autora; a requerida (genitora) tomou rumo incerto, e o requerido 

(genitor) reside em Chapada dos Guimarães/MT, e só veio visitar as filhas 

uma única vez. A autora informou à equipe multidisciplinar do juízo que 

deixou de trabalhar fora porque não tem com quem deixar as crianças, 

inclusive, que a casa já pegou fogo uma vez, e perderam tudo que tinha. 

Que os genitores não dispensam nenhum cuidado ou afeto para com as 

infantes, vejamos: “(...). vinha trabalhando de diarista, mas pelos cuidados 

que tem que dispensar aos netos fica impossibilitada de trabalhar. Teme 

em deixar os netos pelo fato da casa já ter pegado fogo. Pois tem 

agradecido a Deus que os netos já haviam saído de casa quando o fogo 

começou. No momento não conta com ajuda de ninguém para os cuidados 

dos netos, considerando que o tratamento que os genitores dispensam a 

eles é de total descaso, sem dar a eles importância e atenção. As netas 

não vem tendo contato nenhum com o pai, pois o genitor não vem vê-las e 

ela também não tem condições de leva-las até Chapada para ver o pai.

(...)”. (id 25012609). Acrescente-se, ainda, que a equipe multidisciplinar 

consignou no relatório do estudo psicossocial, que as crianças 

demonstraram ter grande afetividade e proximidade para com a 

requerente, de maneira que não foi verificado nada que pudesse impedir 

que ela continue exercendo a guarda das crianças. No que diz respeito à 

verba alimentar, verifica-se que foi buscada inicialmente a sua fixação no 

importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, e, citado validamente, 

o requerido deixou de apresentar contestação. Isso nos permite concluir 

que o percentual requerido esteja dentro de suas possibilidades 

econômicas, ainda mais se considerarmos que são duas crianças em fase 

escolar. Quanto à requerida, foi apresentada contestação por negativa 

geral, que não trouxe nenhum elemento de prova capaz de demonstrar 

que o valor pleiteado não esteja ao seu alcance. Ademais, acresça-se que 

há nos autos a informação que o genitor vem contribuindo mensalmente 

com R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), quantia essa não muito 

diferente da que a requerente busca, a saber, R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). Nesse compasso, considero prudente a fixação da verba alimentar 

no valor correspondente ao buscado pela requerente, contudo, o faço 

com base no salário mínimo, razão pela qual condeno cada um dos 

genitores, ao pagamento de verba alimentar às menores no importe de 

38,5% (trinta e oito vírgula cinco por cento) do salário mínimo 

mensalmente, devendo ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio 

de depósito na conta bancária indicada inicialmente, ou diretamente em 

folha de pagamento (caso os genitores tenham vínculo empregatício 

formal). No último caso, a expedição de ofício para desconto em folha fica 

condicionada à que venha aos autos as informações pertinentes 

(qualificação e endereço da empregadora), sem necessidade de nova 

conclusão. Ante o exposto, em parcial consonância com o Ministério 

Público, julgo procedente a ação, para o fim de conceder a guarda das 

infantes Jusliane Cristine Oliveira Soriano e Lorraine de Oliveira Soriano à 

requerente, e ainda, condeno cada um dos genitores, ao pagamento de 

verba alimentar às menores no importe de 38,5% (trinta e oito vírgula cinco 

por cento) do salário mínimo mensalmente. Por fim, declaro extinto o 

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

Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive. Sem custas, visto que defiro o 

requerimento de gratuidade. P. I. C. Cuiabá, MT, 21 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 0015900-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA LUCIANA TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

VICTOR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Celio de oliveira Dias (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 : 

0015900-92.2015.8.11.0041. REQUERENTE: VINICIOS DA SILVA 

OLIVEIRA, VICTOR DA SILVA OLIVEIRA, MARIA LUCIANA TAVARES DA 

SILVA REQUERIDO: CELIO DE OLIVEIRA DIAS Vistos. Vinicios da Silva 

Oliveira e Victor da Silva Oliveira formularam o presente pedido de Alvará 

Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores deixados em 

depósito pelo falecido senhor Celio de Oliveira Dias, genitor dos 

requerentes. Inicialmente (id 25354965) foi determinada a busca de 

informações sobre eventuais saldos bancários pelo BACENJUD, sendo o 

extrato da pesquisa acostado no id 25354965. Nas decisões de ids 

25354968, 25354972, 25355025 e 25355030 foram determinadas 

diligências em busca de informações sobre eventual existência de crédito 

em favor do falecido. Nos ids 25354970, 25355023, 25355027 e 25355032 

vieram as respostas da instituição financeira, informando não existir saldo 

bancário em nome do de cujus. Na movimentação 26848484 os 

requerentes pugnaram pela liberação dos valores noticiados no id 

25355032. É o breve relatório. D E C I D O. Conquanto se observe que na 

última manifestação dos interessados, eles pugnaram pelo levantamento 

dos valores mencionados na resposta do Banco Itaú, juntada no id 

25355032. Percebe-se que a instituição financeira esclareceu que 

realmente foi localizado um título de capitalização de titularidade do 

falecido, mas que houve o resgate em 02.02.2015, no valor de R$ 

1.942,60 (mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). 

Tem-se, portanto, que em todas as diligências determinadas nos autos em 

busca de informações juntamente às instituições financeiras apontadas na 

inicial, cujas movimentações foram citadas no relatório acima, não há saldo 

a ser levantado em qualquer delas, inclusive no Banco Itaú, como pode ser 

confirmado nas informações aportadas sob n. 25355032. Portanto, 

indefiro o pedido de alvará. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Sem custas. P. I. C. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1061547-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA MARIA HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL RUIZ PEREIRA (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 : 

1061547-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANIA MARIA 

HAYASHIDA REQUERIDO: DORIVAL RUIZ PEREIRA Vistos. Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso proposta por Rosania Maria de Souza em face 

de Dorival Ruiz Pereira aduzindo que contraíram núpcias em 01 de 

setembro de 2016, sob o regime da Comunhão Parcial de Bens, e 

encontram-se separados de fato há aproximadamente 6 (seis) meses, e a 

requerente não tem qualquer intenção de voltar a conviver como marido e 

mulher, sendo impossível haver uma reconciliação. É o relatório. D E C I D 

O. Com a alteração da Constituição da República pela Emenda nº 66/10, é 

possível julgar antecipadamente a lide (art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para 

decretar o divórcio, restando necessário apenas demonstrar a condição 

de casado, o que foi comprovado. Assim, nada poderá obstar a qualquer 

dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a discordância do outro, 

uma vez que trata-se de direito potestativo, que pode ser exercido pela 

simples declaração de vontade do seu titular, o que autoriza o julgamento, 

de plano, motivo pelo qual, não havendo interesse de menores, nem bens 
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a partilhar, dispenso a citação. Por esse motivo, entendo que não há 

sequer a necessidade de citação da parte requerida, que não tem sequer 

como oferecer resistência ao pedido de divórcio. Se eventualmente ela 

pretender discutir outras questões, poderá propor ação específica. Ante o 

exposto, e não intervindo o 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 I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida – 

com cópia da petição inicial e também desta sentença, para conhecimento. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. A mulher continuará com 

o mesmo nome, visto que não houve alteração por ocasião do matrimônio. 

Observo, entretanto, que embora na inicial esteja correto, o seu nome foi 

cadastrado erroneamente, o que deve ser retificado. Justiça gratuita, visto 

que defiro o requerimento nesse sentido. P. I. C. Cuiabá/MT, 29 de janeiro 

de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002529-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLLA MAYLLA MARTINS NEVES BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO (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 : 

1002529-68.2020.8.11.0041. REQUERENTE: THAYLLA MAYLLA MARTINS 

NEVES BOMDESPACHO REQUERIDO: RAFAEL ROBSON ANDRADE DO 

CARMO Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

Thaylla Maylla Martins Andrade em face de Rafael Robson Andrade do 

Carmo aduzindo que contraíram núpcias em 08 de outubro de 2016, sob o 

regime da Comunhão Parcial de Bens, e encontram-se separados de fato 

há aproximadamente 3 (três), e a requerente não tem qualquer intenção de 

voltar a conviver como marido e mulher, sendo impossível haver uma 

reconciliação. É o relatório. D E C I D O. Com a alteração da Constituição da 

República pela Emenda nº 66/10, é possível julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), uma vez que não há mais 

o requisito temporal para decretar o divórcio, restando necessário apenas 

demonstrar a condição de casado, o que foi comprovado. Assim, nada 

poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, nem mesmo a 

discordância do outro, uma vez que se trata direito potestativo, que pode 

ser exercido pela simples declaração de vontade do seu titular, o que 

autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não havendo interesse 

de menores, nem bens a partilhar, não há falar em citação, porque a parte 

ré não tem sequer como oferecer resistência ao pedido de divórcio. Se ela 

eventualmente pretender discutir outras questões, poderá propor ação 

específica, sem qualquer prejuízo. 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 I, do Código de Processo Civil. Intime-se o requerido, com cópia da 

petição inicial e também desta sentença, para conhecimento. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja Thaylla Maylla Martins Neves 

Bomdespacho. Transitada em julgado, para a requerente, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, porque defiro o requerimento de gratuidade da justiça, nos 

termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. P. I. 

C. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019262-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE LOPES DE SOUZA OLIVEIRA (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 : 

1019262-17.2017.8.11.0041. AuTOR(A): MAURICIO SILVA DE OLIVEIRA 

REU: GABRIEL HENRIQUE LOPES DE SOUZA OLIVEIRA Vistos. Mauricio 

Silva de Oliveira aforou a presente Ação de Exoneração de Alimentos em 

face de Gabriel Henrique Lopes de Souza Oliveira (id 8213469). Sustenta 

que ficou obrigado judicialmente ao pagamento de verba alimentar ao filho 

no importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos; contudo, alega 

que o requerido já é maior e capaz e não estuda, o que permite a 

exoneração da obrigação alimentar. Na decisão inicial (ID n. 12153781), foi 

designada audiência de tentativa de conciliação, que restou infrutífera, 

como se vê no termo acostado na movimentação 22606238. Na certidão 

de id 23658337, foi certificado o decurso do prazo para apresentar 

defesa. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, decreto a revelia do 

requerido. Exsurge dos autos que o autor busca exonerar-se da 

obrigação alimentar destinada ao requerido, sob o argumento que ele não 

preenche mais os requisitos necessários à manutenção da verba, já que 

além de ter atingido a maioridade, não estuda, e dessa maneira pode 

perfeitamente prover a si com os frutos do seu próprio trabalho. Embora o 

requerido tenha comparecido em audiência e estando ciente do prazo para 

apresentar defesa, o deixou decorrer sem qualquer manifestação. 

Portanto, assiste razão ao autor quando afirma que não existe mais 

justificativa ponderável para a manutenção do encargo alimentar em 

benefício do requerido, pessoa maior, capaz, saudável e, segundo as 

afirmações do requerente, não está em busca de uma capacitação 

profissional. Tais afirmações tomam um relevo ainda maior ao 

observarmos que o requerido não veio aos autos para contrariar tais 

assertivas apostas na inicial, e muito menos para trazer qualquer prova 

que pudesse justificar a manutenção da verba alimentar, suportando os 

efeitos da revelia. Esses fatos desaguam em um único raciocínio: o 

requerido não precisa mais do amparo alimentar até então prestado pelo 

genitor. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e exonero o requerente 

do pagamento de verba alimentar ao requerido. Considerando que o 

requerido é revel, bem como a natureza dos alimentos, qual seja, 

irrepetíveis, oficie-se, de imediato, para cessar os descontos na folha de 

pagamento. Declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1000891-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000891-97.2020.8.11.0041 POLO ATIVO:S. D. M. A. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FILIPE GIMENES DE FREITAS POLO 

PASSIVO: SERGIO JOSE DE AGUIAR 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: 27/04/2020 Hora: 15:00 , 

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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1041468-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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M. K. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VALLE DE CASTRO CAMARGO OAB - SP94236 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA GONCALVES COPRIVA OAB - SP135540 (ADVOGADO(A))

CECILIA VARGAS JUNQUEIRA SCARPELLI OAB - RN14132 

(ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1041468-88.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:MICHELLE 

KARINE GONTIJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEAO PREZA, FABIANA HERNANDES 

MERIGHI PREZA POLO PASSIVO: CLEBER LIMA RIBEIRO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas AUTOR E 

REQUERIDO, ATRAVÉS DE SEUS PAATRONOS, 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: 26/03/2020 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: 1044374-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO SOUSA DE SENE OAB - MT26545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1044374-17.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:MARILENE 

APARECIDA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TULIO SOUSA 

DE SENE POLO PASSIVO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas - AUTORA, 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: 

26/03/2020 Hora: 15:00 , 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1048670-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. N. L. (AUTOR(A))

P. R. N. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. L. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1048670-82.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:P. R. N. F. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA RAFAELA MACIEL, 

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA POLO PASSIVO: LUIZ FERNANDO 

LIMA FACANHA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas - AUTORAS- 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: 26/03/2020 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-496 GUARDA

Processo Número: 1048839-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. S. (REQUERENTE)

G. D. A. B. F. (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1048839-69.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:LUCIANA DE 

ALENCAR SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRYONE 

MARANA CARDOSO POLO PASSIVO: RAFAEL BASTIAN FAGUNDES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas 

AUTORES para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 24/03/2020 Hora: 15:00 , 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059289-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER MANOEL DE SIQUEIRA GODOY OAB - MT16194/O 

(ADVOGADO(A))

THORMIRES AROLDO PINTO GODOY OAB - MT26220/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.º 1059289-71.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c guarda e alimentos c/c 

partilha de bens c/c tutela de urgência. Vistos, etc... Defiro os benefícios 

de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

guarda e alimentos c/c partilha de bens c/c tutela de urgência proposta por 

Tiago Soriano Ayres em face de Daniella Auxiliadora de Godoy, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese de que as partes 

conviveram em união estável por três anos e que dessa união adveio o 

nascimento de uma filha Manuela Godoy Ayres, nascida em 04/12/2017. 

Salienta que com o fim da união, a menor ficou residindo na residência da 

Requerida, podendo o Requerente fazer suas visitas, mas, por enquanto, 

sem nenhum acordo entre as partes. Alega que a convivência pacífica 

havida entre as partes está sendo possível neste momento, em razão de 

que no dia 26/11/2019, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, processo nº 

1051810-27.2019.8.11.0041, revogou as medidas protetivas a pedido da 

Requerida, portanto, tornando mais viável o acesso a filha, bem como a 

comunicação entre as partes. Relata que na medida protetiva fora 

determinado que a Requerida ficasse no lar, e que o Requerente se 

afastasse. No entanto, por livre e espontânea vontade da Requerida, esta 

saiu de casa com a filha. Afirma que desde a saída da Requerida da 
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residência do Requerente, a filha do casal tem ficado com a mãe, e o pai 

tem feito suas visitas. Ressalta que antes da mudança da Requerida, a 

filha já estava morando na casa do Requerente e este entende que para o 

seu melhor desenvolvimento e amenizar os abalos rotineiros devidos à 

mudanças, que a mesma tenha sua residência fixa com o pai, todavia 

mantendo-se, por óbvio, o direito da mãe de vista-la a hora que bem 

entender, avisando-se com antecedência para evitar desencontros. 

Salienta que a Requerida possui algumas complexidades no tocante a sua 

saúde (depressão e transtornos de bipolaridade) e isso poderá mesmo 

que involuntariamente, afetar a filha como já aconteceu, pois a menor já 

presenciou o episódio em que a Requerida jogou álcool no Requerente e 

ameaçou de atear fogo em seu corpo, assim como no dia em que a 

Requerida cortou seus pulsos e partes do corpo por aborrecimento 

oriundo de ciúmes do Requerente. Diante disso, pede o Requerente, em 

sede de tutela de urgência, a concessão da guarda provisória da filha. 

Instruiu o pedido com documentos, os quais foram complementados no Id 

n. 27528493, 27528498 e 27528509. É o relatório. Decido. Registra-se, 

primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi recepcionado pelo 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 294 a 311 sob o 

nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não se tratando de 

uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria antecipação 

da decisão final almejada. No caso em exame, diante do noticiado na inicial 

e dos documentos apresentados, como medida acautelatória, defiro o 

pedido de tutela de urgência e concedo provisoriamente a guarda da 

menor ao Requerente, mediante termo. Fixo, também, provisoriamente o 

direito de visitas/convivência da Requerida/mãe, de maneira livre, avisando 

com antecedência, devendo estas ocorrerem na residência do 

Requerente, em razão dos fatos noticiados. 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 12/03/2020 às 16:30 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 a carta precatória 

deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 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 o Requerente, através de seu d. 

patrono, para comparecer na audiência, cientifique 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 do cumprimento das providências 

acima, entendo conveniente e determino a realização de um estudo social, 

com a oitiva das partes, da menor, e de vizinhos, se possível, a fim de 

constatar os fatos alegados e verificar, in loco, e a situação noticiada. O 

laudo deverá ser juntado aos autos até 05 (cinco) dias antes da audiência 

acima designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

Processo Número: 1054296-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA OAB - MT26537/O (ADVOGADO(A))

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT21613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACY ROBERT VALADARES DE MORAES (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. 1054296-82.2019.8.11.0041 Ação: 

Exoneração da obrigação alimentar (com pedido de antecipação de tutela). 

Vistos, etc... Primeiramente, acolho a emenda a inicial de Id n. 28036289. 

No mais, observa-se dos autos que indeferido os benefícios da justiça 

gratuita postulado pelo Requerente, Id n. 26675777, o Requerente 

requereu a juntada do comprovante pagamento das custas e taxas 

judiciárias, Id n. 28036289/ 28036266/ 28036290. Diante disso, passo a 

análise do pedido constante na inicial. Trata-se de Ação de Exoneração da 

obrigação alimentar (com pedido de antecipação de tutela), proposta por 

Mario Soares de Moraes Junior, em desfavor de Acy Robert Valadares de 

Moraes, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de 

que nos autos de código n. 110206 que tramitou perante o Juízo da 1ª 

Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca de Cuiabá/MT, 

foi determinado ao Requerente que este deveria pagar a título de alimentos 

o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre seu salário. Afirma que 

o Requerido atingiu a maioridade, não frequenta curso de ensino superior 

e não possui qualquer deficiência física que o impossibilite de exercer 

qualquer atividade laborativa. Informa o Requerente que está passando 

por sérias dificuldades financeiras, uma vez que está devendo sua 

faculdade, seu condomínio as parcelas da casa onde mora, não 

conseguindo cumprir com suas obrigações. Salienta o Requerente que 

também é genitor de outros dois menores, aos quais também presta 

alimentos. Diante disso, pede a concessão de medida liminar para fins de 

que seja deferido o pedido de exoneração da obrigação de prestar 

alimentos. O pedido veio instruído com os documentos necessários a 

propositura da ação. É o relatório. Decido. Em que pese às alegações do 

Requerente e os documentos apresentados, entendo prudente, antes de 

desobriga-lo de imediato da prestação alimentícia, obter maiores elementos 

de convicção acerca do binômio alimentar, até porque, é necessário, em 

casos como o presente, se cercar de outros elementos que demonstrem 

que o Requerido não necessita mais do auxílio paterno, sendo necessário, 

dessa forma, a dilação probatória para obtenção de maiores informações. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. TUTELA ANTECIPADA. 

DESCABIMENTO. MOSTRA-SE TEMERÁRIA DECISÃO LIMINAR SOBRE A 

EXONERAÇÃO E/OU REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR, 

DESCONHECENDO OS EFEITOS QUE A ALTERAÇÃO PRECIPITADA DOS 

ALIMENTOS PODERIA CAUSAR NA SUBSISTÊNCIA DOS ALIMENTADOS. 

NECESSÁRIO AGUARDAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70080814270, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 18-04-2019) 

Outrossim, levando ainda em consideração que o Superior Tribunal de 

Justiça aprovou em 18 de agosto de 2008 a Súmula n. 358, que assegura 

aos filhos que atingem a maioridade o direito de se manifestar sobre a 

possibilidade de prover ou não o próprio sustento, portanto, de acordo 

com a referida súmula a exoneração da pensão alimentícia não se opera 

automaticamente quando os filhos atingem 18 anos de idade. A redação 

da Súmula (358) é a seguinte: “O cancelamento de pensão alimentícia de 

filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante 

contraditório, ainda que nos próprios autos.” (negritei e grifei). Pelo 

exposto, e pelo mais que dos autos consta, indefiro o pedido liminar. 

Considerando que a ação revisional ou de exoneração de alimentos deve 

seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 

5.478/68), designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 24/03/2020 às 16:30 horas. Cite-se o Requerido do 

inteiro teor da ação e intimem-se as partes, o Requerente, através de seus 

d. patronos, para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência do Requerente em extinção e arquivamento do feito 

e 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. 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 
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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: 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 recolher diligencia para cumprimento de 

mandado de citação 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, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040245-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT9235-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. L. A. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. D. F. A. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA MARIA PETRIS PERES OAB - MT103628-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 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  -  M T 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0040245-88.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ROSANA DOS SANTOS SILVA Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: Nome: ESPOLIO DE FERNANDO ALVES 

PEREIRA Endereço: desconhecido Nome: RODRIGO DE LIMA ALVES 

PEREIRA Endereço: RUA RAUL LEVEZA, N 16, CASA 03, MUITONDO, SÃO 

GONÇALO - RJ - CEP: 24450-540 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da 

expedição e envio da Carta Precatória, 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, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

M a r y a  S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016506-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. N. (REQUERIDO)

C. M. B. (REQUERIDO)

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. 

1016506-64.2019.8.11.0041 – Guarda Provisória c/c Pedido Liminar – 

Cautelar Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: Cuiabá, 28 de janeiro 

de 2020, às 15:30 horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia 

Dias de Souza Ocorrência: Aberta a audiência, restou prejudicada a 

tentativa de conciliação, em razão do não comparecimento da Requerida 

Claudia Maciel Bruehmueller, embora citada e intimada, conforme id. 

27827177 - Pág. 1. Ausente também o Requerido Diogo Douglas Naves, o 

qual não se manifestou no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinado no despacho de id. 26123680 - Pág. 1. Ausente também a 

parte autora e suas patronas. Através da petição de id. 28351293 - Pág. 

1, a Autora requereu a redesignação desta audiência, tendo em vista que 

sua filha Camila M. Bruehmueller da Fonseca que estava grávida de 05 

meses e reside em Miami perdeu o bebê e encontra-se na UTI sendo que a 

requerente teve que viajar as pressas conforme documentos juntados aos 

autos. Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz para deliberações. 

deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Atento ao 

noticiado em audiência acolho o requerimento formulado pela parte Autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 02/04/2020 

às 14:00 horas. Intimem-se a Autora, na pessoa de suas advogadas, e 

suas doutas patronas para comparecerem à audiência redesignada; 

cientificando-as, ainda, que o não comparecimento importará na extinção e 

arquivamento do processo. Intime-se a parte Requerida Claudia Maciel 

Bruehmueller, no endereço: Rua Cursino do Amarante Ed. Residencial 

Cuiabá Parque – Torre Sul - Apto 302 Rua Cursino do Amarante, 174 

Cuiabá – MT, CEP: 78.045-770, 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 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 pelo autor (artigo 344 do CPC). Considerando que o 

Requerido Diogo Douglas Naves, não apresentou manifestação até a 

presente data, para dar seguimento ao feito, em cumprimento ao despacho 

de id. 26123680 - Pág. 1, cite-se o Requerido Diogo Douglas Naves por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo de citação, e não 

havendo resposta, fica desde já decretada a revelia do Requerido, e 
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nomeada curadora especial o Defensor Público Dra. José Naaman Khouri, 

a ser intimado para os fins de direito. Pelo mesmo edital, intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de tentativa de conciliação a ser 

realizada no 02/04/2020 às 14:00 horas, portando os documentos 

pessoais. 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. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverá(ão) ser 

cumprido(s) 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).Deve o 

Oficial da diligência utilizar das regras dispostas no art. 212, §2º, do CPC. 

Ciência ao Ministério Público. 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007996-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. H. D. B. (REQUERIDO)

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. 1007996-96.2018.8.11.0041 Ação: 

Anulatória de Paternidade com Anulação de Registro Civil Vistos, etc... 

Cuida-se de Ação Anulatória de Paternidade com Anulação de Registro 

Civil, onde na decisão acostada no Id n. 12639788, fora deferido os 

benefícios da gratuidade da justiça ao Requerente e, designada audiência 

de tentativa de conciliação que foi redesignada em razão da ausência de 

citação/intimação da Requerida, por estar em local desconhecido e 

determinada a sua citação por edital, Id n. 19187931. Após a citação por 

edital, fora decretado a revelia da Requerida e nomeado curador especial, 

Id n. 19187931, que apresentou contestação por negativa geral, 

requerendo sejam, os pedido iniciais, julgados improcedentes, Id n. 

20640030. Aberta a audiência, não foi possível a tentativa de conciliação 

em razão da ausência da Requerida, Id n. 21121482. Logo em seguida, 

adveio aos autos impugnação à contestação apresentada pelo 

Requerente, postulando pela procedência dos pedidos iniciais, Id n. 

21285466. Parecer ministerial acostado no Id n. 22867308, opinando pela 

designação de audiência. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Verifica-se que o presente caso, não é o caso de julgamento 

antecipado da lide (CPC art. 355), sendo necessária a designação de 

audiência para fins de propiciar a dilação probatória, e, para tanto, fixo 

como pontos controvertidos as questões referentes ao vínculo paterno 

biológico e afetivo, sem prejuízo de outros que possam eventualmente 

surgir durante a instrução. Os litigantes ficam cientes ainda de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º CPC). 

Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

24/03/2020 às 14:00 horas. Intimem-se as partes, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de testemunhas a serem arroladas 

ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 

4º do CPC). Observo, entretanto, de acordo com o art. 455 do novo CPC, 

ressalvada as hipóteses do § 4º incumbe ao advogado da parte 

interessada (se não for o caso de comparecimento independente de 

intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso de recebimento, 

a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, 

e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A eventual inércia do 

advogado no que se refere à intimação das testemunhas que tiver 

arrolado ou que tenha se comprometido a levar à audiência, 

independentemente de intimação, importará na presunção de desistência 

da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que intimada na 

forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer sem motivo 

justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 

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, réu e as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública). 

Notifique-se o Ministério Público e o curador nomeado a Requerida para 

comparecimento na audiência acima designada. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0013030-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDSON WANDER DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALTEMIR ALVES DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

SERGIO MAGNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDMILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EURLY DELGADO DOS SANTOS GALHARDO (REQUERENTE)

ELMO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO ENIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

BENELISA DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (ESPÓLIO)

MARIA DE LURDES DOS SANTOS (ESPÓLIO)

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: 0013030-40.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ALTEMIR ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA 

COLIDER, CASA 01, QUADRA 13,, Inexistente, TANCREDO NEVES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: EDSON WANDER DOS SANTOS 

Endereço: FRANCISCO FERNANDES, 33, PARQUE SAO FRANCISC, 

FERRAZ DE VASCONCELOS - SP - CEP: 08526-290 Nome: EURLY 

DELGADO DOS SANTOS GALHARDO Endereço: SAO CRISTOVAO, 1006, 

- ATÉ 1121/1122, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-150 Nome: 

EDMILSON ALVES DOS SANTOS Endereço: COND. MORADA DA SERRA 

III, CASA 06, OU AV SENADOR JONAS PINHEIRO S/N., VER OUTROS 

ENDERECOS, VILA DA SERRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-280 Nome: 

SERGIO MAGNO DOS SANTOS Endereço: Av. Vicente Emilio Vuolo, qd. 

19, Lote 02, ZONA 06, Tancredo Neves, NOSSA SENHORA DA GUIA 

(CUIABÁ) - MT - CEP: 78104-000 Nome: ELMO BATISTA DOS SANTOS 

Endereço: RUA L , QUADRA 22, LOTE 33, CASA 312, JARDIM 1 DE 

MARCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-624 Nome: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS OLIVEIRA Endereço: RUA DO ASFALTO, 33, CENTRO, CORIBE - 

BA - CEP: 47690-000 Nome: PEDRO ENIO DOS SANTOS Endereço: RUA 

ADOLFO LUTZ, 65, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-200 

Nome: BENELISA DOS SANTOS CORREA Endereço: 25 QDA 12, - DE 

5102/5103 A 14999/15000, JD FLORIANOPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-000 REQUERIDO: Nome: MARIA DE LURDES DOS SANTOS 

Endereço: PRINCIPAL QUADRA 19 LOTE 02, 2, TANCREDO NEVES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-020 Nome: JOAO ALVES DOS SANTOS 

Endereço: LOTE 02, 02, QUADRA 19, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para 
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comparecer na Secretaria da Vara, a fim de retirar o Formal 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, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de 

S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0013030-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDSON WANDER DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALTEMIR ALVES DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

SERGIO MAGNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDMILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EURLY DELGADO DOS SANTOS GALHARDO (REQUERENTE)

ELMO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO ENIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

BENELISA DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (ESPÓLIO)

MARIA DE LURDES DOS SANTOS (ESPÓLIO)

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: 0013030-40.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ALTEMIR ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA 

COLIDER, CASA 01, QUADRA 13,, Inexistente, TANCREDO NEVES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: EDSON WANDER DOS SANTOS 

Endereço: FRANCISCO FERNANDES, 33, PARQUE SAO FRANCISC, 

FERRAZ DE VASCONCELOS - SP - CEP: 08526-290 Nome: EURLY 

DELGADO DOS SANTOS GALHARDO Endereço: SAO CRISTOVAO, 1006, 

- ATÉ 1121/1122, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-150 Nome: 

EDMILSON ALVES DOS SANTOS Endereço: COND. MORADA DA SERRA 

III, CASA 06, OU AV SENADOR JONAS PINHEIRO S/N., VER OUTROS 

ENDERECOS, VILA DA SERRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-280 Nome: 

SERGIO MAGNO DOS SANTOS Endereço: Av. Vicente Emilio Vuolo, qd. 

19, Lote 02, ZONA 06, Tancredo Neves, NOSSA SENHORA DA GUIA 

(CUIABÁ) - MT - CEP: 78104-000 Nome: ELMO BATISTA DOS SANTOS 

Endereço: RUA L , QUADRA 22, LOTE 33, CASA 312, JARDIM 1 DE 

MARCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-624 Nome: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS OLIVEIRA Endereço: RUA DO ASFALTO, 33, CENTRO, CORIBE - 

BA - CEP: 47690-000 Nome: PEDRO ENIO DOS SANTOS Endereço: RUA 

ADOLFO LUTZ, 65, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-200 

Nome: BENELISA DOS SANTOS CORREA Endereço: 25 QDA 12, - DE 

5102/5103 A 14999/15000, JD FLORIANOPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-000 REQUERIDO: Nome: MARIA DE LURDES DOS SANTOS 

Endereço: PRINCIPAL QUADRA 19 LOTE 02, 2, TANCREDO NEVES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-020 Nome: JOAO ALVES DOS SANTOS 

Endereço: LOTE 02, 02, QUADRA 19, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para retirar 

o formal de partilha na Secretaria da Vara, 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, 29 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1041468-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VALLE DE CASTRO CAMARGO OAB - SP94236 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA GONCALVES COPRIVA OAB - SP135540 (ADVOGADO(A))

CECILIA VARGAS JUNQUEIRA SCARPELLI OAB - RN14132 

(ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-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. 1041468-88.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso com Arbitramento de Alimentos, Fixação de Guarda e 

Regulamentação de Visitas, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. 

Vistos, etc... Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso com Arbitramento de 

Alimentos, Fixação de Guarda e Regulamentação de Visitas, com Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência Inaudita Altera Pars, ajuizada por Michelle 

Gontijo Ribeiro em desfavor de Cléber Lima Ribeiro, ambos qualificados 

nos autos, onde na decisão acostada no Id n. 16912772, foi deferida a 

gratuidade da justiça a Requerente, arbitrados alimentos provisórios, 

fixado provisoriamente o pagamento das rematrículas e mensalidades 

escolares dos filhos, do plano de saúde Unimed dos filhos e da 

Requerente a serem custeados pelo Requerido, fixada, ainda, 

provisoriamente a guarda compartilha com residência dos filhos no lar 

materno com direito de visita/convivência paterna e, designada audiência 

de tentativa de conciliação. Aberta a audiência, Id n. 17915157, proposta a 

tentativa de conciliação, esta logrou êxito parcialmente nos seguintes 

termos: as partes concordaram com a decretação do divórcio, onde a 

Varoa/Requerente voltará a usar o nome de solteira, estabeleceram que a 

guarda dos menores será exercida na modalidade compartilhada com 

residência na casa da genitora, sendo a convivência/visitação do 

genitor/Requerido exercida nos termos da inicial de Id n. 16774308 e da 

emenda de Id n. 16786434, alterando-se apenas a retirada dos menores 

nos finais de semana, sendo referido acordo homologado. Em relação aos 

alimentos não houve composição amigável, motivo pelo qual, o feito 

prosseguiu. Adveio aos autos decisão proferida pelo e. TJMT deferindo a 

antecipação de tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento 

manejado pelo Requerido para reduzir o valor dos alimentos, Id n. 

18101619. Contestação apresentada pelo Requerido no Id n. 18323464, 

requerendo seja revogada a concessão do benefício da gratuidade da 

justiça a Requerente, no mérito, requereu seja alterado os horários das 

visitas, sugerindo, ainda, pela fixação da verba alimentar no valor 

correspondente a 1/3 de seus rendimentos líquidos. Impugnação a 

contestação apresentada no Id n. 18754983, argumentando, em primeiro 

lugar, que a decisão recorrida reduziu apenas os valores dos alimentos 

em si, não computando os alimentos in natura, razão pela qual, entende 

que estes merecem ser mantidos, pleiteia o indeferimento dos benefícios 

da gratuidade da justiça ao Requerido e o deferimento/manutenção em seu 

favor e que o acordo entabulado entre as partes seja mantido, rebatendo 

os pedidos constantes na contestação. O Requerido interpôs novo 

recurso de Agravo de Instrumento em razão de sua irresignação do 

despacho ordenatório de Id n. 18102668, que não foi conhecido pelo e. 
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TJMT, ante a manifesta inadmissibilidade, Id n. 19546670. Diante dos novos 

documentos juntados com a impugnação fora oportunizada nova vista dos 

autos ao Requerido que manifestou no Id n. 20937373, tecendo algumas 

considerações em relação ao seu rendimento e da Requerente, onde 

segundo entende, o valor dos alimentos devem ser correspondentes ao 

valor equivalente a 1/3 dos seus rendimentos líquidos, reiterando, na 

oportunidade, os pedidos constantes na contestação. Parecer ministerial 

acostado no Id n. 21223376. Logo em seguida, o Requerido aportou aos 

autos pedido de tutela provisória com caráter incidental, requerendo seja 

apreciada a questão relacionada a gratuidade da justiça, postulou, ainda, 

pela redução dos alimentos e pela exclusão da obrigatoriedade de 

pagamento de qualquer verba para a Requerente, Id n. 21983266. Nova 

decisão proferida pelo e. TJMT nos autos do Agravo de Instrumento 

interposto pelo Requerido sustentando que a decisão liminar que reduziu 

os alimentos não abrange os demais deveres e obrigações acessórias 

relativas ao pagamento da escola e do plano de saúde aos menores, Id n. 

21983271. Posteriormente, adveio decisão de mérito nos autos do Agravo 

de Instrumento, reduzindo o valor dos alimentos à 1/3 dos rendimentos do 

Requerido, mantendo-se as demais obrigações in natura, Id n. 24604388. 

Decisão proferida por este Juízo no Id n. 25800400, consignando, em 

primeiro lugar, que o valor dos alimentos questionados pelo Requerido, em 

sede de pretensão liminar, denominada de tutela provisória incidental, já foi 

dirimido provisoriamente pelo e. TJMT e que eventual alteração do valor 

fixado provisoriamente a título de alimentos somente seria possível por 

ocasião do julgamento definitivo. Na referida decisão, a gratuidade da 

justiça foi deferida/mantida as partes, sem prejuízo de revogação. Na 

oportunidade, foi determinada a intimação do Requerido diante dos novos 

documentos e fotografias juntadas pela Requerente. Intimado, o Requerido 

postulou pelo julgamento antecipado do mérito no estado em que se 

encontra e rebateu as fotografias e documentos novos juntados pela 

Requerente, Id n. 26607020. Por sua vez, a Requerente informou ter 

interesse na realização de audiência de instrução, Id n. 26622241. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Antes de tudo, 

verifica-se nos autos que as partes entabularam acordo que foi 

homologado no tocante ao divórcio, alteração do nome, guarda e visita, 

restando pendente, apenas a questão relacionada aos alimentos, Id n. 

17915157. Logo depois de referido acordo ser homologado, o Requerido 

em sede de contestação requereu seja alterado o acordo homologado no 

tocante aos horários das visitas que não foi aceito pela Requerente ao 

impugnar a contestação, Id n. 18754983. Dito isso, e, superadas as 

questões preliminares/incidentais no curso do processo com exceção 

desta última (pedido de alteração do acordo), passo a sua análise. Vejo 

que o pretendido pelo Requerido em sede de contestação (alteração do 

acordo), não pode ser acolhido, primeiro porque, todas as formalidades 

legais foram observadas, tanto é que ensejou em sua homologação, 

segundo porque, este processo não é palco para discussões/alterações 

de sentença que foram acobertadas pelo manto da coisa julgada, em 

obediência, inclusive, ao princípio da segurança jurídica que deve ser 

tutelado, devendo-se valer, se for de interesse, de ação própria, 

mormente porque, não houve a concordância/anuência da Requerente. 

Vejamos o entendimento, nesse sentido: “...ACORDO REALIZADO ENTRE 

AS PARTES E JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. Impossibilidade de 

discussão... interessada que deve se valer da via adequada”. (TJSP A. I. 

20448869420168260000, publicado em 21/03/2017). Por estes 

argumentos, rejeito o pedido de alteração do acordo no tocante as visitas 

dos filhos, devendo ser mantido em conformidade a sentença proferida no 

Id n. 17915157. Dirimida essa questão, verifica-se que, não é o caso de 

julgamento antecipado da lide (CPC art. 355), especialmente porque, a 

Requerente no Id n. 26622241 postulou pela produção de prova 

testemunhal, sendo necessária a designação de audiência para fins de 

propiciar a dilação probatória, em obediência ao princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, e, para tanto, fixo como ponto 

controvertido a questão referente ao valor a ser pago a título de alimentos 

(necessidade/possibilidade), sem prejuízo de outros que possam 

eventualmente surgir durante a instrução. Os litigantes ficam cientes ainda 

de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º 

CPC). Desta feita, designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 

26/03/2020 às 13:30 horas. Intimem-se as partes, para comparecerem na 

audiência designada, acompanhadas de testemunhas a serem arroladas 

ou ratificadas, havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 

4º do CPC). Observo, entretanto, de acordo com o art. 455 do novo CPC, 

ressalvada as hipóteses do § 4º incumbe ao advogado da parte 

interessada (se não for o caso de comparecimento independente de 

intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso de recebimento, 

a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da audiência designada, 

e, “juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento” (§ 1º do art. 455 CPC). A eventual inércia do 

advogado no que se refere à intimação das testemunhas que tiver 

arrolado ou que tenha se comprometido a levar à audiência, 

independentemente de intimação, importará na presunção de desistência 

da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que intimada na 

forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer sem motivo 

justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. 

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, réu e as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública). 

Notifique-se o Ministério Público e os d. patronos das partes para 

comparecimento na audiência acima designada. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033364-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA SANTINHA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1033364-73.2019.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial 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. Acolho o pedido de Id n. 

22147581, pág. 3 e determino que se oficie ao Banco Santander a fim de 

que aludida instituição bancária informe a este Juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a existência ou não de valores referente ao título de 

capitalização em nome do falecido, devendo ser encaminhado juntamente 

com o ofício cópia do documento de Id n. 22147587, para melhor 

compreensão. Após, intime-se a Requerente, através de seu d. Defensor, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender 

cabível e, ainda, para que proceda ao reconhecimento de firma dos termos 

de renúncia acostados sob o Id n. 22147588 e 22147589, bem como 

promova a juntada de cópias legíveis dos documentos de Id n. 22147583, 

pág. 1, 22147585, pág. 2, e 22147589, pág. 2. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1038492-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARIA DE ARAUJO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP200129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO STRAUSS BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154-O (ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1038492-74.2019.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Considerando que ao manifestar 

no Id n. 28201174 a parte Executada arguiu litigância de má-fé por parte 

do Exequente, em observância ao contraditório, necessário oportunizar a 

manifestação da parte adversa, no prazo de 15 (quinze) dias. Vejamos: 

“Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 
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subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que à parte tenha sido oferecida a oportunidade de defesa (CF, art. 5º, 

LV); e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” 

(RSTJ 135/187). Em seguida, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1029862-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELINA HORTINA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

HELIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

EDSON AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

HÉLIA MARIA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1029862-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Observa-se dos autos que não houve 

discordância específica por parte dos herdeiros que foram citados por 

edital Id 24285915, 26460788, desta forma, para que não restem dúvidas, 

esclareça a Secretaria judicial quanto a citação e manifestação dos 

demais herdeiros, Id 15269754 - Págs. 2/3, certificando eventual inércia, 

se for o caso. Outrossim, verifica-se, ainda, no Id 15269754 Pág. 3, o 

seguinte: “O imóvel sito à Rua 200, foi adquirido pela Autora, através de 

Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel (contrato de gaveta), do 

SR. SÍLVIO LUCIANO CANTINO, titular do RG n° 7.739.918 – SSP/SP e CPF 

n° 018.363.338 -54, conforme documento particular em anexo; SILVIO 

LUCIANO CANTINO, por sua vez, adquiriu o imóvel de GIULIANA 

VANESSA BASSEN, titular do RG n° 1011858 -6 e do CPF n° 782.212.691 - 

15, também através de contrato particular; GIULIANA VANESSA BASSEN, 

por sua vez, adquiriu a casa dos primeiros proprietários, HÉLIO DE 

OLIVEIRA e EVANGELINA HORTINA RAMOS DE OLIVEIRA, também 

através de contrato de gaveta.” Assim sendo, para que não se cogite de 

nulidade/prejuízo futuramente, prudente ainda que os demais referidos 

compradores sejam cientificados, devendo, portanto, a inventariante, em 

quinze dias, trazer aos autos comprovação de anuência ou endereço para 

fins de cientificação, oportunizando manifestação dos referidos 

compradores, Id 15269754 Pág. 3, no prazo de quinze dias, se não houver 

comprovação/demonstração de anuência. Após, voltem imediatamente 

conclusos para análise quanto ao julgamento. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002343-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MARIA iZABEL DE AMORIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THAISA MARTINS AMORIM (HERDEIRO)

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PEDRO LUCIO MARTINS AMORIM (HERDEIRO)

DHENNER MARTINS AMORIM (HERDEIRO)

MARLI COMIM PERGHER OAB - 383.571.191-15 (REPRESENTANTE)

LUCAS PERGHER AMORIM (HERDEIRO)

CRHYSTIANE BISPO AMORIM (HERDEIRO)

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

ELIZANGELA SCHURING DE AMORIM (HERDEIRO)

WANDER SCHURING DE AMORIM (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002343-50.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando os autos do Processo n. 

1042999-15.2018.8.11.0041, associados, antes de qualquer outra decisão 

neste e naqueles autos, primeiramente, intime-se o inventariante para que 

manifeste interesse no prosseguimento deste processo no prazo de dez 

dias, providenciando/esclarecendo o que mais necessário, até mesmo 

diante do pedido de venda de imóvel, Id 19119665, bem como para fins de 

apresentação ou confirmação do plano de partilha, com a indicação ou 

confirmação de valores, bens/patrimônio e quota-parte de cada herdeiro, 

inclusive diante do que consta no Id 26351099-Pág. 3, relativamente à 

mencionada penhora, sob pena de ser acolhida a remoção pretendida 

pelos demais interessados/herdeiros. No mais, se ainda não 

providenciado, prestem as informações solicitadas no Id 26351099-Pág. 1, 

ao r. Juízo do Quinto Juizado Especial Cível desta Comarca, e, voltem os 

autos conclusos, oportunamente para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1042999-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER SCHURING DE AMORIM (REQUERENTE)

THAISA MARTINS AMORIM (REQUERENTE)

DHENNER MARTINS AMORIM (REQUERENTE)

PEDRO LUCIO MARTINS AMORIM (REQUERENTE)

ELIZANGELA SCHURING DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIS DE AMORIM JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1042999-15.2018.8.11.0041 Ação: 

Remoção de Inventariante Vistos, etc... Antes da análise definitiva do 

pedido de remoção do inventariante, tendo em vista a última manifestação 

de Id 26143697, que indicaria, a priori, interesse em dar prosseguimento e 

conclusão ao inventário/arrolamento, e, considerando, ainda, que a 

remoção de inventariante se trata de medida excepcional e drástica, que, 

ao invés de agilizar pode retardar o processamento e conclusão da 

partilha, primeiramente, então, cumpra-se o determinado nesta data nos 

autos associados, Processo n. 1002343-50.2017.8.11.0041, a fim de 

oportunizar o inventariante, novamente, agilizar/manifestar nos autos 

principais, com a observância de que, a depender da atitude do 

inventariante naqueles autos poderá haver a sua imediata 

remoção/substituição, Id 16960283-Pág. 3. Neste sentido, aliás, assim já 

se decidiu, a título de exemplo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. 

REMOÇÃO DE INVENTARIANTE...Em que pese tal contenda, a destituição 

do cargo é medida excepcional, reservada a hipóteses que não a dos 

autos, sobretudo quando não prestadas sequer as primeiras declarações, 

de modo que não se pode afirmar que o inventariante esteja efetivamente 

sonegando/ocultando bens do espólio. Nesse passo, não se justifica o 

pedido de destituição do inventariante. NEGARAM PROVIMENTO.” (Agravo 

de Instrumento, Nº 70058724618, TJRS, Julgado em: 24.04.2015) Ainda: 

“...Pode o Juiz, no uso dos poderes de direção do processo que agora lhe 

são atribuídos pelo art. 139 do CPC/15, anteriormente pelo art. 125 do 

CPC/73, determinar de ofício a remoção de inventariante que não esteja 

imprimindo regular andamento ao inventário. Entretanto, no caso, não se 

verifica a existência de motivo para a drástica medida de remoção sumária 

de inventariante, porquanto o prazo concedido pelo Juízo para o 

cumprimento de anterior decisão nem sequer havia expirado quando 

proferido o decisório agravado. Ademais, considerando que o feito está 

em vias de ser ultimado, substituir o inventariante a esta altura da 

tramitação do processo, sem haver um forte motivo para tanto, acabaria 

por representar um verdadeiro retrocesso que certamente não interessa a 

nenhum dos herdeiros. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de 

Instrumento, Nº 70068472455, TJRS, Julgado em: 30-06-2016) Após, 

cumprida a determinação supra, com ou sem manifestação do 
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inventariante, no prazo de dez dias, fixado nos autos de inventário, que 

tramita neste Juízo pelo rito de arrolamento, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise. Intimem-se.

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

Processo Número: 0038918-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. T. M. E. S. (REQUERENTE)

L. V. D. S. S. (REQUERENTE)

L. D. S. S. (REQUERENTE)

IRAMAIA REGINA DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA OAB - MT19679/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA OAB - 010.795.511-31 (REPRESENTANTE)

ARVELINA NERIS DE ASSUNÇÃO OAB - MT6464-A (ADVOGADO(A))

JOSIELY DA SILVA MANTERO OAB - 836.028.361-34 (REPRESENTANTE)

ENIL PEREIRA DE SOUZA MORAES OAB - MT2354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TEOFILO DA SILVA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0038918-11.2016.8.11.0041 Ação: 

Alvará Vistos, etc... Cumpra-se, primeiramente, antes de qualquer outra 

decisão nestes autos, conforme determinado nesta data nos autos do 

Processo n. 1037827-92.2018.811.0041, inclusive no que diz respeito à 

associação/vinculação, e, posterior nova vista ao Ministério Público. Às 

providências, e, voltem conclusos. Intimem-se

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007083-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA OAB - MT23320/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACY BENJAMIN DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1007083-17.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência Vistos, 

etc... Diante do certificado no Id n. 24557080, atenda-se o parecer 

ministerial de Id n. 28105877 e intime-se pessoalmente a filha do 

Requerido, Ana Paula Pinheiro da Silva, com endereço e número de 

telefone indicados no Id n. 14686315, pág. 5, para, que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste acerca de eventual tomada de decisão apoiada, 

visto que a questão que motiva a interdição do Requerido é a debilidade 

gerada pelo problema de saúde que não cessou. Sem prejuízo da 

providência acima, intime-se, pessoalmente, o Requerente, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca de eventual tomada de decisão 

apoiada, sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo o Requerente 

encontrado para intimação pessoal, intime-o, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca de 

eventual tomada de decisão apoiada, sob pena de extinção e 

arquivamento. Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, ouça o Ministério Público. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1021249-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS OAB - 044.642.821-30 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

GABRIEL TIAGO DE MORAES BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

G. Z. (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1021249-20.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Antes de tudo, em se tratando de 

pretensão de habilitação de crédito, oportuno consignar desde já: 

“INVENTÁRIO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. REMESSA ÀS 

VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A 

habilitação de crédito é a forma pela qual a obrigação do espólio pode ser 

satisfeita de maneira menos onerosa, mas é imprescindível que todos os 

herdeiros concordem com o pagamento. 2. Mesmo que o inventário seja 

um juízo universal, basta que não se verifique a concordância de todas as 

partes, quanto ao crédito a ser habilitado, para que haja a remessa da 

questão às vias ordinárias. Inteligência dos artigos 1.997, §1º, do CC, e 

art. 643 do CPC. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento, Nº 

70082559352, TJRS, Julgado em: 17.12.2019) Outrossim, diante da 

manifestação de Id 26725631, com a juntada de documentos, Id 

26725636-Pág. 1 ao Id 26726690-Pág. 2, em observância do efetivo 

contraditório, arts. 7. 9 e 10 do CPC, intime-se a inventariante para que 

manifeste no prazo de dez dias. Além disso, para que possa ser 

viabilizado o prosseguimento e conclusão deste incidente, esclareça a 

Secretaria judicial se foram cientificados/intimados todos os herdeiros, que 

figuram nos autos de inventário/arrolamento, conforme determinado no Id 

20208718-Pág.1, bem como eventual inércia. Às providências. Intimem-se 

e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039242-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUGENIO OLIVEIRA AMANCIO JUNIOR (AUTOR(A))

SELMA BATISTA AMANCIO (AUTOR(A))

FELLIPE OLIVEIRA AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEUGENIO OLIVEIRA AMANCIO JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1039242-76.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Antes de tudo, acolho o pedido de Id 26540434, 

formulado pelo herdeiro Raphael Barbosa Amâncio, a fim de incluí-lo como 

parte interessada nestes autos, e, proceder a sua intimação para 

manifestar expressamente sobre a anuência com o plano de partilha, no 

prazo de dez dias. Após, considerando o noticiado interesse de incapaz, 

Id 26540434 e 26542085, dê-se vista ao Ministério Público, conforme já 

determinado no Id 23539897-Pág. 1, e, em seguida, depois de cumpridas 

estas determinações, voltem conclusos. Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037280-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RAMIRES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037280-18.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se que 

o habilitante manifestou no Id 26600008, concordando “em parte quanto à 

manifestação apresentada pela inventivamente no que corresponde ao 

valor do crédito e a dedução do valor correspondente aos honorários que 

eram de direito do espolio”, requerendo, ainda, que ao valor de R$ R$ 

5.294,05 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) 

seja acrescido as devidas atualizações monetárias, o qual até a presente 

data representa a importância de R$ 9.738,37 (nove mil, setecentos e 

trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Assim sendo, para que possa 

ser viabilizado o julgamento/decisão nestes autos, intime-se a 

inventariante para manifestar no prazo de dez dias, tendo em vista 

inclusive o cálculo atualizado apresentado no Id 26600017. Além disso, 

para que não restem dúvidas, esclareça a Secretaria judicial se foram 

cientificados/intimados todos os herdeiros, conforme determinado no Id 

23521960, bem como eventual inércia, tendo em vista principalmente que 

assim já se decidiu: “...O credor somente é declarado habilitado mediante 

concordância expressa dos herdeiros, sendo impossível utilizar-se da 

inércia destes como comprovação de anuência, uma vez que, em 

processos de inventário, desprovidos de litígio, não há como equiparar a 

inércia à revelia. Não havendo concordância expressa dos herdeiros, a 

discussão deve ser travada nas vias ordinárias...” (TJMT – RAI 

45402/2015, 2ª Cam. Civ. – j. em 20.04.2016, Rela. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO) E mais, agora do TJRS: “...A habilitação de crédito é a forma 

pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira menos 

onerosa, mas é imprescindível que todos os herdeiros concordem com o 

pagamento. 3. Mesmo que o inventário seja um juízo universal, basta que 

não se verifique a concordância de todas as partes, quanto ao crédito a 

ser habilitado, para que haja a remessa da questão às vias ordinárias...” 

(Agravo de Instrumento Nº 70075615724, TJRS, Julgado em 25/04/2018) 

Após, cumpridas as determinações supra, voltem os autos conclusos 

juntamente com os demais processos associados/vinculados para 

análise/decisão ou ulterior deliberação. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0001232-53.2014.8.11.0041

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

SANDRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA OAB - 393.699.001-87 

(REPRESENTANTE)

PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA OAB - 531.813.101-82 

(REPRESENTANTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILDEN EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE RICARDO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0001232-53.2014.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando o decidido no Id 28150218 ao Id 

28150221-Pág. 1, intime-se novamente o inventariante, através do 

advogado via DJe, para que no prazo de quinze dias cumpra o 

determinado por este Juízo, providenciando o que mais necessário ao 

prosseguimento do processo. Se decorrido o prazo sem manifestação, 

proceda-se a intimação pessoal do inventariante, e, inclusive por edital, se 

necessário, para que manifeste interesse neste processo no prazo de 

cinco dias, sob pena de remoção ou extinção/arquivamento, art. 485 e 622 

do CPC. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) neste(s) 

autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por Oficial 

de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de 

Processo Civil, levando em conta que as ações de competência desta 

Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes, 

e, ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo 

as intimações pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela 

Defensoria Pública. Após, voltem conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039934-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI PIRES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1039934-12.2018.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Não obstante a concordância da 

inventariante, Id 26371499, para que possa ser viabilizado o 

julgamento/decisão nestes autos, para que não restem dúvidas, esclareça 

a Secretaria judicial se foram efetivamente cientificados/intimados todos 

os herdeiros, conforme determinado no Id 16637746 - Pág. 1, bem como 

eventual inércia. Neste sentido, aliás: “...O credor somente é declarado 

habilitado mediante concordância expressa dos herdeiros, sendo 

impossível utilizar-se da inércia destes como comprovação de anuência, 

uma vez que, em processos de inventário, desprovidos de litígio, não há 

como equiparar a inércia à revelia. Não havendo concordância expressa 

dos herdeiros, a discussão deve ser travada nas vias ordinárias...” (TJMT 

– RAI 45402/2015, 2ª Cam. Civ. – j. em 20.04.2016, Rela. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO) E mais, agora do TJRS: “...A habilitação de crédito é 

a forma pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira 

menos onerosa, mas é imprescindível que TODOS os herdeiros 

concordem com o pagamento. 3. Mesmo que o inventário seja um juízo 

universal, basta que não se verifique a concordância de todas as partes, 

quanto ao crédito a ser habilitado, para que haja a remessa da questão às 

vias ordinárias...” (Agravo de Instrumento Nº 70075615724, TJRS, Julgado 

em 25/04/2018) Após, cumprida a determinação supra, voltem os autos 

conclusos juntamente com os demais processos associados/vinculados 

para análise/decisão ou ulterior deliberação. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1044172-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE GESNER LEÔNCIO GAHYVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044172-40.2019.8.11.0041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Reportando-me ao decidido no Id 

24860606-Pág. 1, e, ao noticiado no Id 26249227-Pág. 1, cumpra a 

Secretaria judicial, na íntegra, o já determinado por este Juízo no Id 

24599875-Pág. 1, mormente no seguinte sentido, em relação as 

custas/taxas: “Se cumprida esta determinação, proceda-se a 

associação/vinculação deste feito aos autos de inventário/arrolamento, 

sob o n. 0012620-07.2001.8.11.0041, e, em seguida, nos termos do artigo 

642 e segs. do CPC, cientifiquem/intimem os herdeiros/inventariante, para 

manifestarem sobre o pedido de habilitação de crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, observando-se inclusive o artigo 690, parágrafo único do 

Código de Processo Civil.” Às providências. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003298-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YTALO BORGES CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

ISABELA MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

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

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1003298-76.2020.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, na qual os Requerentes pretendem a concessão dos 
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benefícios da justiça gratuita. Entretanto, os mesmos não juntam aos autos 

qualquer documento que demonstre a impossibilidade de arcarem com o 

pagamento das custas processuais, se limitando, apenas, a informarem 

que exercem a profissão de funcionário da rede privada e estagiária, Id n. 

28467773, pág. 1. Diante disso, intimem-se os Requerentes, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o preenchimento dos pressupostos 

necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de 

indeferimento do pedido e recolhimento das custas devidas. Após, com ou 

sem manifestação, considerando existir interesse de menor/incapaz, 

conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público e 

voltem-me conclusos para deliberação/homologação. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016506-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. N. (REQUERIDO)

C. M. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1016506-64.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

500,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: FLORENTINA 

MACIEL Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 728, ap. 14 

- antiga avenida lava pés, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-300 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIA MACIEL BRUEHMUELLER 

Endereço: Avenida Lavapés, 34, AP. 14, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-000 Nome: DIOGO DOUGLAS NAVES Endereço: DAS 

BEGONIAS, 110, JARDIM, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-112 INTIMANDO: 

REQUERIDO DIOGO DOUGLAS NAVES FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DIOGO DOUGLAS NAVES, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial, para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de tentativa de conciliação a ser 

realizada no 02/04/2020 às 14:00 horas, portando os documentos 

pessoais. 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, conforme Decisão Judicial infra 

transcrita. DECISÃO/DESPACHO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Termo de 

Audiência Autos n. 1016506-64.2019.8.11.0041 – Guarda Provisória c/c 

Pedido Liminar – Cautelar Finalidade: Conciliação Local/Data/Horário: 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020, às 15:30 horas P r e s e n t e s 

Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Ocorrência: Aberta a 

audiência, restou prejudicada a tentativa de conciliação, em razão do não 

comparecimento da Requerida Claudia Maciel Bruehmueller, embora citada 

e intimada, conforme id. 27827177 - Pág. 1. Ausente também o Requerido 

Diogo Douglas Naves, o qual não se manifestou no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determinado no despacho de id. 26123680 - Pág. 1. 

Ausente também a parte autora e suas patronas. Através da petição de id. 

28351293 - Pág. 1, a Autora requereu a redesignação desta audiência, 

tendo em vista que sua filha Camila M. Bruehmueller da Fonseca que 

estava grávida de 05 meses e reside em Miami perdeu o bebê e 

encontra-se na UTI sendo que a requerente teve que viajar as pressas 

conforme documentos juntados aos autos. Deste modo, encaminho os 

autos ao MM. Juiz para deliberações. DELIBERAÇÕES Foi proferido o 

seguinte despacho: Vistos, etc... Atento ao noticiado em audiência acolho 

o requerimento formulado pela parte Autora. Redesigno a audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 02/04/2020 às 14:00 horas. Intimem-se 

a Autora, na pessoa de suas advogadas, e suas doutas patronas para 

comparecerem à audiência redesignada; cientificando-as, ainda, que o 

não comparecimento importará na extinção e arquivamento do processo. 

Intime-se a parte Requerida Claudia Maciel Bruehmueller, no endereço: Rua 

Cursino do Amarante Ed. Residencial Cuiabá Parque – Torre Sul - Apto 302 

Rua Cursino do Amarante, 174 Cuiabá – MT, CEP: 78.045-770, 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 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 pelo autor 

(artigo 344 do CPC). Considerando que o Requerido Diogo Douglas Naves, 

não apresentou manifestação até a presente data, para dar seguimento ao 

feito, em cumprimento ao despacho de id. 26123680 - Pág. 1, cite-se o 

Requerido Diogo Douglas Naves por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. 

Decorrido o prazo de citação, e não havendo resposta, fica desde já 

decretada a revelia do Requerido, e nomeada curadora especial o 

Defensor Público Dra. José Naaman Khouri, a ser intimado para os fins de 

direito. Pelo mesmo edital, intime-se o Requerido para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação a ser realizada no 02/04/2020 às 

14:00 horas, portando os documentos pessoais. 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. 

Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja 

de intimação ou de citação, deverá(ão) ser cumprido(s) 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).Deve o Oficial da diligência utilizar das regras 

dispostas no art. 212, §2º, do CPC. Ciência ao Ministério Público. 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. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 28/01/2020 

18:09:19 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANNWYDPSS ID do 

documento: 28463958 PJEDANNWYDPSS ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WILMA GISELLE SANTOS DE LIMA, digitei. 

CUIABÁ, 29 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1022621-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

FERNANDA RIBEIRO DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

LETICIA RIBEIRO DA SILVA ASSIS (REQUERENTE)

KATIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

CATILUCIA RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

REGINALDO JOSE SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

TATIANE RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BASILIO EVARISTO DE ASSIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022621-04.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Objetivando viabilizar o prosseguimento e 

conclusão deste processo, diante das renúncias noticiadas, Id 24490621, 

ressalto, as declarações juntadas no Id 24490628 ao Id 24491013, não 

são suficientes, pois, para serem consideradas, se mantido o interesse 

neste sentido, deve haver a formalização das renúncias, de acordo, aliás, 

com o art. 1.806 do Código Civil: “A renúncia da herança deve constar 

expressamente de instrumento público ou termo judicial.” A propósito, 

extrai-se ainda da jurisprudência: “A renúncia à herança depende de ato 

solene, a saber, escritura pública ou termo nos autos de inventário; 

petição manifestando a renúncia, com a promessa de assinatura do termo 

judicial, não produz efeitos sem que essa formalidade seja ultimada. 

Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) Assim sendo, 

intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze dias, 

sobre esta situação, relacionada à necessidade de formalização da(s) 

renúncia(s), mediante escritura pública ou termo nos autos. Após, se 

decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação/regularização, voltem 

os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001578-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY WALDO ALBANEZE (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001578-74.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Analisando os autos verifica-se que houve o 

pagamento das custas/taxas, Id 28159888 e Id 28159890, viabilizando o 

prosseguimento do processo, sem prejuízo de eventual necessidade de 

complementação ao final, se for o caso. Considerando o que consta dos 

autos até o momento, o inventário pode ser processado pelo rito de 

arrolamento comum, art. 664 do CPC, mediante as retificações 

necessárias, ressalvada necessidade de conversão para arrolamento 

sumário ou inventário ordinário. Nomeio inventariante a Requerente 

FLÁVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA, e, embora dispensável, art. 664 

do CPC, poderá ser lavrado termo de compromisso se houver interesse, 

mediante comparecimento na Secretaria desta Vara, aos fins de direito, 

em cinco dias. Ressalto, ainda, questões relacionadas à eventual 

pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões 

negativas), não obstam a conclusão deste processo, com a prolação de 

sentença, uma vez que, de acordo com o artigo 662 do CPC: “No 

arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” 

Necessário, entretanto, que a inventariante comprove, nestes autos, a 

inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Ruy Waldo 

Albaneze, Id 28010777-Pág. 1, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ. 

Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, com análise 

dos demais pedidos, primeiramente, incumbe à inventariante, no prazo de 

20 (vinte) dias, complementar a inicial em ao testamento, e, apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação ou confirmação dos 

bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que 

aplicável. Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, o 

plano de partilha ou pedido de adjudicação, com a juntada dos documentos 

necessários, cite(m)-se, se indicado(s), herdeiro(s) que não estiver(em) 

representado(s) pelo mesmos advogados da inventariante, e, por edital 

interessados/ausentes, se for o caso, em observância do inciso III do art. 

259 do CPC, a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Após, havendo interesse de incapaz, dê-se vista ao 

Ministério Público, art. 178, II e 698 do CPC, e, em seguida, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento/homologação 

ou ulteriores deliberações. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001199-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PINTO DE SOUSA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SOUSA PINTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001199-36.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na 

inicial, sem prejuízo de revogação, arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Considerando o que consta dos autos até o momento, o inventário 

pode ser processado pelo rito de arrolamento comum, art. 664 do CPC, 

mediante as retificações necessárias, ressalvada necessidade de 

conversão para arrolamento sumário ou inventário ordinário. Nomeio 

inventariante a Requerente MARCIA MARIA PINTO DE SOUSA, e, embora 

dispensável, art. 664 do CPC, poderá ser lavrado termo de compromisso 

se houver interesse, mediante comparecimento na Secretaria desta Vara, 

aos fins de direito, em cinco dias. No mais, quanto a renúncias noticiadas 

na inicial, Id 27895563 - Pág. 7, deverá haver a formalização mediante 

escritura pública ou comparecimento em Juízo, para assinatura de termo 

de renúncia, conforme exigência legal, art. 1.806 do Código Civil. Ressalto, 

ainda, questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, uma vez que, de acordo 

com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Necessário, entretanto, que a 
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inventariante comprove, nestes autos, a inexistência de registro de 

testamento em nome da de cujus, Maria de Souza Pinto, Provimento 

56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, com análise dos demais pedidos, primeiramente, incumbe à 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial em 

relação às renúncias, ao testamento, e, apresentar, ratificar ou retificar 

plano de partilha, com a indicação ou confirmação dos bens/patrimônio, 

valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de adjudicação, 

atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que aplicável. 

Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, o plano de 

partilha ou pedido de adjudicação, com a juntada dos documentos 

necessários, cite(m)-se, se indicado(s), o(s) herdeiro(s) que não 

estiver(em) representado(s) pelo(a) mesmo(a) advogado(a) da 

inventariante, e, por edital eventuais interessados-ausentes, se for o 

caso, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, havendo 

interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público, art. 178, II e 698 do 

CPC. Do contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034179-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS VITORIO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

ARMINDO ALBERTO CURVO FILHO OAB - 537.669.541-72 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ACIR BOSCO VITORIO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1034179-41.2017.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Observa-se dos autos, e, inclusive em 

consulta ao sistema PJE, razão assiste à d. representante do Ministério 

Público quando manifesta no Id 28222634, no sentido de que: “Da análise 

dos autos constata-se que o pleito guarda íntima ligação com os Autos de 

Inventário 894-27.1987.811.0041, em curso na 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Capital. Isso porque a de cujus é herdeira naqueles autos e 

também lá há questionamentos acerca da Escritura Pública de Doação 

feita por ela à sua curadora, ora Inventariante. Assim, para que não haja 

decisões conflitantes, faz-se necessário que os dois processos sejam 

analisados pelo mesmo Juízo.” Ademais, não se pode desconsiderar, 

assim também já se decidiu: “(...) O juiz que analisou a ação de inventário 

está prevento para o julgamento de todas as questões supervenientes 

relacionadas aos bens do "de cujus". Surgindo novos valores a serem 

partilhados, estes devem ser discutidos nos autos da ação de inventário, 

a título de sobrepartilha”.(TJMG - Apelação Cível 1.0433.14.044280-0/001, 

7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2016) Assim sendo, declaro a 

incompetência deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, para processar e julgar a presente ação, e declino a 

competência em favor do r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca. Providencie Sra. Gestora as 

anotações/providências necessárias quanto à imediata remessa dos 

autos. Intime e cumpra-se, com urgência.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026840-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSENO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026840-60.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se, diante do 

noticiado/pretendido no Id 26402701 - Pág. 9, estaria havendo renúncia(s) 

a herança. Desta forma, se mantido o interesse neste sentido, deverá 

haver a formalização, de acordo, aliás, com o art. 1.806 do Código Civil: “A 

renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público 

ou termo judicial.” A propósito, extrai-se ainda da jurisprudência: “A 

renúncia à herança depende de ato solene, a saber, escritura pública ou 

termo nos autos de inventário; petição manifestando a renúncia, com a 

promessa de assinatura do termo judicial, não produz efeitos sem que 

essa formalidade seja ultimada. Recurso especial não conhecido.” (STJ - 

REsp 431.695/SP) Assim sendo, intime-se a inventariante para que 

manifeste no prazo de quinze dias, sobre esta situação, relacionada à 

necessidade de formalização da(s) renúncia(s), mediante escritura 

pública ou termo nos autos, caso em que os renunciantes poderão 

comparecer em Juízo para assinatura de termo(s) de renúncia(s). Após, 

se decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação/regularização, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1026839-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CRISTINA ROPCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEI DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SALOME DA SILVA BARROS (HERDEIRO)

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ZAMPIERI OAB - 567.341.401-30 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. Z. (HERDEIRO)

GABRIEL TIAGO DE MORAES BARROS (HERDEIRO)

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026839-12.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o teor da petição de Id 26359532, 

na qual a inventariante discorda da pretensão de levantamento de valores 

por parte do habilitante Sebastião dos Reis Sanches, até porque, segundo 

afirma, não haveria mais a noticiada urgência, ao menos nesta 

oportunidade, indefiro o referido pedido de Id 2504913, ficando 

oportunizada, entretanto, demonstração em outro sentido, oportunamente, 

se for o caso, quanto a urgência e eventual viabilidade. Ademais, assim 

decido/determino, tendo em vista, ainda, as demais habilitações de crédito, 

relacionadas aos outros credores do espólio, já associadas/vinculadas a 

este processo de inventário/arrolamento. Sendo que, neste ponto, aliás, 

inclusive assim já se decidiu: “...O inventário é o processo destinado a 

apurar o acervo hereditário e, após o atendimento do passivo, promover a 

entrega dos quinhões hereditários aos sucessores...” (Agravo de 

Instrumento Nº 70075576439, TJRS, Julgado em 25/04/2018) E mais: “...1. 

O inventário é o processo destinado a apurar o acervo hereditário e, após 

o atendimento do passivo, promover a entrega dos quinhões hereditários 

aos sucessores. 2. Descabida a autorização de liberação de valores para 

pagamento de dívidas, enquanto não avaliado o patrimônio inventariado e 

ainda estiver pendente a análise pelo Julgador da ordem de prioridade das 

dívidas relevantes noticiadas nos autos...” (Agravo de Instrumento Nº 

70072928252, TJRS, Julgado em 26/07/2017). Outrossim, para que não 

restem dúvidas, não obstante a manifestação ministerial de Id 26411424, 

quanto a Fazenda Pública, oportuno consignar, de acordo como o 
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entendimento deste Juízo, respaldado na jurisprudência: “...apenas após o 

trânsito em julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura 

do formal de partilha é que será intimado o fisco para proceder o 

lançamento do tr ibuto devido, porém, condic ionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) Isso porque, como bem explica o douto 

José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil de 

2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Do mesmo modo, ALIÁS, 

recentemente, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “...O 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como 

exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos 

sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as 

características peculiares da transmissão causa mortis (...) 

Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável 

que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a 

inversão do procedimento no CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual 

CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão 

judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás 

competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para 

momento POSTERIOR, a fim de que promova administrativamente o 

lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de 

discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens...” (in STJ - REsp 

1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019). No mais, para que possa ser agilizado o processamento 

deste inventário pelo rito de arrolamento, se ainda não providenciado pela 

Secretaria judicial, atenda-se o requerimento ministerial de “intimação do 

herdeiro Gabriel Tiago de Morais”, Id 26411424, último parágrafo, para 

manifestar no prazo de quinze dias sobre as declarações apresentadas 

nos autos, esclarecendo-se o que mais pertinente neste sentido, inclusive 

eventual inércia, e, ainda, cumpra-se o determinado nesta data nos autos 

associados/vinculados. Após, voltem conclusos para análise. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1052754-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN AIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR AIELLO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1052754-29.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita formulado na 

inicial, sem prejuízo de revogação, arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Compulsando os autos, ao que consta, observa-se que houve a 

emenda da inicial, diante do determinada por este Juízo no Id 26183156. 

Outrossim, considerando o que consta dos autos até o momento, a priori, 

o inventário pode ser processado neste Juízo pelo rito de arrolamento 

comum, art. 664 do CPC, mediante as retificações necessárias, 

ressalvada necessidade de conversão para arrolamento sumário ou 

continuidade como inventário ordinário, mormente se evidenciada a 

impossibilidade de arrolamento, requisitos legais neste sentido. Assim 

sendo, sem prejuízo de eventual substituição/remoção, nomeio 

inventariante o Requerente JUAN AIELLO, e, embora dispensável, art. 664 

do CPC, poderá ser lavrado termo de compromisso, mediante 

comparecimento na Secretaria desta Vara, aos fins de direito, em cinco 

dias. Ressalto, ainda, permanecendo o rito de arrolamento, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstariam a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, uma vez que, de acordo com o 

artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio.” Necessário, entretanto, que o inventariante 

comprove, nestes autos, a inexistência de registro de testamento em nome 

do de cujus, Paulo Cesar Aiello, Provimento 56/2016 do CNJ. Portanto, para 

o prosseguimento e conclusão do processo, com análise dos demais 

pedidos, primeiramente, incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial em relação ao testamento, e, apresentar, 

ratificar ou retificar plano de partilha, com a indicação ou confirmação dos 

bens/patrimônio, valor(es), e quota-parte de cada herdeiro ou pedido de 

adjudicação, atentando-se, ainda, ao art. 1829 do Código Civil, no que 

aplicável. Apresentado, ratificado ou retificado, conforme determinado, o 

plano de partilha ou pedido de adjudicação, com a juntada dos documentos 

necessários, cite(m)-se, o(s) demais interessado(s), herdeiro(s) que não 

estiver(em) representado(s) pelo(a) mesmo(a) advogado(a) da 

inventariante, e, por edital eventuais interessados-ausentes, se for o 

caso, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar 

manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, não havendo 

interesse de incapaz, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1037827-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. S. S. (REQUERENTE)

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA OAB - 010.795.511-31 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TEOFILO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. G. T. M. E S. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1037827-92.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Objetivando agilizar a tramitação deste 

processo, com a análise dos pedidos formulados, primeiramente, 

atenda-se a manifestação ministerial de Id 28106615, no que diz respeito 

“a associação dos dois processos em curso perante a 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões (1037827-92.2018.811.0041 e 

0038918-11.2016.8.11.0041),” relacionados aos mesmos bens/direitos 

pertencentes ao espólio de Juliano Teófilo da Silva. Além disso, ainda 

atento à pertinente manifestação ministerial, Id 28106615-Pág. 2, e ao que 

mais consta dos autos, oficie-se ao r. Juízo da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá, comunicando quanto a prevenção desse 

Juízo em relação ao Processo n. 1019473-19.2018.811.0041, em trâmite 

naquele Juízo desde o dia 04.07.2018, (conforme consulta via PJE), em 

razão da anterior distr ibuição dos autos de número 

0038918-11.2016.8.11.0041, deste Juízo, em outubro de 2016, solicitando, 

assim, a remessa, aos fins de direito, visando associar, também, a este 

processo. Após, cumpridas as determinações, intime-se a inventariante 

para manifestar esclarecendo/requerendo o que mais de direito, no prazo 

de dez dias, Id 28106615-Pág. 2, e, em seguida, havendo interesse de 

incapaz, dê-se nova vista à d. representante do Ministério Público, de 

todos os autos conexos/associados, e, voltem conclusos oportunamente. 

Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024945-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR REUTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGIA MARIA BARROS ALMEIDA REUTER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1024945-64.2019.8.11.0041 Ação: 

Interdição para curatela com pedido de tutela provisória de urgência. 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição para curatela com pedido de 

tutela provisória de urgência movida por Arthur Reuter, em face de Giorgia 

Maria Barros Almeida, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é filho da Requerida, a qual é portadora de transtorno 

mental (HD: F 22 + F41.1 CID 10), quadro psicótico grave. Informa que em 

razão da doença que acomete a Requerida, esta segue em tratamento há 

alguns anos com médico psiquiatra nesta cidade de Cuiabá/MT e faz uso 

de medicamentos fortes. Alega que a Requerida se encontra sob os 

cuidados e responsabilidade do Requerente/filho, residindo os dois na 

mesma casa. Pede, ao final, seja declarada a interdição da Requerida e 

que seja nomeado o Requerente seu curador. O pedido veio instruído com 

os documentos necessários a propositura da ação. Realizada audiência, a 

Requerida foi entrevistada e respondeu às perguntas que lhe foram feitas. 

Na mesma oportunidade, o Requerente esclareceu que a Requerida 

necessita de auxílio, não consegue sair sozinha, não mais dirigir; embora 

faça suas atividades diárias referente a higiene pessoal, precisa sempre 

estar em observação. Informou que a questão financeira tem que ser 

sempre fiscalizada em razão de gastos excessivos, inclusive, atualmente 

a Requerida encontra-se endividada. Esclareceu, também, que a 

Requerida faz uso de medicamentos controlados e que reside na 

companhia da Requerida, seu irmão e de seu pai, os quais estão de 

acordo com a interdição pleiteada. Em seguida, foi antecipado parcialmente 

os efeitos da tutela pretendida, nomeando o Requerente curador 

provisório da Requerida e determinada outras providências, Id n. 

21128595. Laudo técnico psiquiátrico acostado sob o Id n. 22634315. 

Certidão informando que não houve impugnação pela Requerida, Id n. 

22637199. O Requerente manifestou nos autos concordando o laudo 

pericial apresentado, Id n. 22700907. O d. Curador nomeado apresentou 

contestação por negativa geral, Id n. 23099274. Parecer ministerial 

acostado no Id n. 28278712 não se opondo ao pedido inicial. Relatei. 

Fundamento e Decido. Antes de tudo, necessário observar, que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade do Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ele é filho da Interditanda, 

Id n. 20808048. Desta feita, é possível o julgamento do processo, no 

estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto 

da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 

3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com 

“enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa 

com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: 

“Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida extraordinária, a 

curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: 

“afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é 

possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista o laudo 

técnico psiquiátrico, Id n. 22634315, conclusivo no sentido de que: 

“Segundo avaliação realizada na paciente em 13/08/2019 a mesma é 

portadora de patologia CID 10 F22 + F41.1 (Transtorno delirante 

persistentes + ansiedade generalizada) não apresenta condições de gerir 

sua vida civil e necessita de cuidados de forma contínua para realizar os 

atos básicos de sua vida tanto para se alimentar quanto para cuidados de 

higiene pessoal”. Neste sentido, aliás: "(...) É de ser mantida sentença que 

em pedido de interdição, julga-o procedente quando é constatado pelo 

exame médico pericial que o interditando encontra-se incapacitado para se 

auto conduzir e administrar seus bens. (...). Hipótese em que o laudo 

social e perícia médica, muito bem fundamentada, atestam que a 

interditada não tem o necessário discernimento completo para os atos da 

vida civil, deve ser decretada sua interdição. (...)" (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.11.051543-5/014, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª 

Câmara Cível, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 

24/04/2018) Ainda: “(...) A interdição, por se tratar de medida extrema, 

apenas pode ser deferida quando as provas produzidas nos autos não 

deixam margem à dúvida de ser o interditando incapaz de reger sua 

pessoa e administrar seus bens. (...)”.(TJMG - Apelação Cível 

1.0145.14.067623-3/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 

20/08/2018) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público 

cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 

529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa do Requerente- filho - da Interditanda, que deverá exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Giorgia 

Maria Barros Almeida até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curador na pessoa de seu filho Arthur Reuter, com 

fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 

13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da 

vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará do 

curador nomeado, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os 

atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), 

devendo, portanto, o curador se responsabilizará, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitado. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador (filho da 

interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, do Curador e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção do Curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem 

custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 0005461-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. (RECONVINTE)
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J. F. D. A. (AUTOR(A))

J. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. D. A. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

0005461-85.2016.8.11.0041 CELIA DE FRANCA - CPF: 021.040.211-38 

(RECONVINTE), JANSON FRANÇA DE ARRUDA (AUTOR(A)), JANDERSON 

FRANÇA DE ARRUDA (AUTOR(A)) Anderson Batista Dias de Arruda 

(RECONVINDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO, em cumprimento do 

Mandado de Prisão, que na data de 14/11/2019 diligenciei à Rua Brasília, 

Quadra 149, Nº 20, Bairro Altos da Serra, Cuiabá/MT, e aí estando, às 

08h30min, não foi possível efetuar a prisão civil do executado ANDERSON 

BATISTA DIAS DE ARRUDA, em virtude de não o ter encontrado, 

oportunidade em que fui atendida por sua mãe, Srª. Edivania Pereira 

Batista, que informou que o mesmo estava viajando a trabalho. Diante do 

exposto, faço a devolução do r. mandado para as providências cabíveis. 

O referido é verdade e dou fé. Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2019. 

ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

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

Processo Número: 0005461-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. (RECONVINTE)

J. F. D. A. (AUTOR(A))

J. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. D. A. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

0005461-85.2016.8.11.0041 CELIA DE FRANCA - CPF: 021.040.211-38 

(RECONVINTE), JANSON FRANÇA DE ARRUDA (AUTOR(A)), JANDERSON 

FRANÇA DE ARRUDA (AUTOR(A)) Anderson Batista Dias de Arruda 

(RECONVINDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO, em cumprimento do 

Mandado de Prisão, que na data de 14/11/2019 diligenciei à Rua Brasília, 

Quadra 149, Nº 20, Bairro Altos da Serra, Cuiabá/MT, e aí estando, às 

08h30min, não foi possível efetuar a prisão civil do executado ANDERSON 

BATISTA DIAS DE ARRUDA, em virtude de não o ter encontrado, 

oportunidade em que fui atendida por sua mãe, Srª. Edivania Pereira 

Batista, que informou que o mesmo estava viajando a trabalho. Diante do 

exposto, faço a devolução do r. mandado para as providências cabíveis. 

O referido é verdade e dou fé. Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2019. 

ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

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

Processo Número: 0005461-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. (RECONVINTE)

J. F. D. A. (AUTOR(A))

J. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. D. A. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

0005461-85.2016.8.11.0041 CELIA DE FRANCA - CPF: 021.040.211-38 

(RECONVINTE), JANSON FRANÇA DE ARRUDA (AUTOR(A)), JANDERSON 

FRANÇA DE ARRUDA (AUTOR(A)) Anderson Batista Dias de Arruda 

(RECONVINDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO, em cumprimento do 

Mandado de Prisão, que na data de 14/11/2019 diligenciei à Rua Brasília, 

Quadra 149, Nº 20, Bairro Altos da Serra, Cuiabá/MT, e aí estando, às 

08h30min, não foi possível efetuar a prisão civil do executado ANDERSON 

BATISTA DIAS DE ARRUDA, em virtude de não o ter encontrado, 

oportunidade em que fui atendida por sua mãe, Srª. Edivania Pereira 

Batista, que informou que o mesmo estava viajando a trabalho. Diante do 

exposto, faço a devolução do r. mandado para as providências cabíveis. 

O referido é verdade e dou fé. Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2019. 

ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0049338-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. S. (EXEQUENTE)

R. S. D. N. (EXEQUENTE)

A. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. N. S. (EXECUTADO)

 

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. 0049338-12.2015.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 4.728,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: REGIANE SOUZA DO NASCIMENTO 

POLO PASSIVO: Nome: AURICELO DO NASCIMENTO SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. DECISÃO: 

Determino a intimação pessoa da parte autora para dar prosseguimento ao 

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 da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por fim conclusos. 

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, 29 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)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010697-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ADNE DE ARRUDA GONCALVES (REQUERENTE)
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GLEIBE HELEN DE ARRUDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GEAPPREVIDENCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA ANTUNES OAB - DF17097 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1010697-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GLEICE ADNE DE ARRUDA 

GONCALVES, GLEIBE HELEN DE ARRUDA GONCALVES Vistos, etc... 

Narram as partes Autoras que na data 13.12.2019 retiraram o Alvará (ID 

n.º 27496256) para efetuar o saque dos valores junto à Empresa VIVA 

PREVIDÊNCIA, referentes à previdência privada contratada pelo falecido 

Marco Gonçalves. Entretanto, a Segurada colocou obstáculos à 

disponibilização da quantia da previdência privada ao exigir vários 

documentos, que já estão nos autos, bem como nova cópia autenticada no 

Alvará Judicial expedido por esse Juízo. Ao final, em síntese, requer: i) a 

intimação da Seguradora VIVA PREVIDÊNCIA, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 523 do C.P.C.), efetue o pagamento, via depósito 

judicial, da quantia correspondente a seguro, sob pena de incorrer na 

multa prevista no § 1.º do art. 523 do C.P.C. De forma preliminar, entendo 

ser relevante ressaltar que a presente ação é destituída de litigiosidade, 

pois as deliberações contidas na Sentença proferida no ID n.º 25988724 

constituem autorização, e, além do mais, o pedido de expedição de alvará 

está previsto no artigo 725, VII, do C.P.C.[1], sendo que o mencionado 

dispositivo legal está dentro do capítulo intitulado DOS PROCEDIMENTOS 

DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. Por consequência, não há se falar em 

conversão da presente ação de alvará judicial em cumprimento de 

sentença, devendo, se assim entenderem, as Autoras ajuizarem a 

competente ação de forma autônoma. Não obstante as ponderações 

registradas acima, entendo ser prudente a oitiva da Seguradora VIVA 

PREVIDÊNCIA, em observância ao Princípio do Contraditório (art. 5.º, LV, 

da Constituição Federal). Por consequência, intime-se a Seguradora VIVA 

PREVIDÊNCIA, para que, no prazo de 03 (três) dias, deposite em Juízo os 

valores correspondentes ao contrato de previdência privada pactuada 

pelo falecido Marco Gonçalves ou apresente as razões que entender 

devidas. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de 

janeiro de 2.020. Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito de 

Substituição Legal [1] Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida 

nesta Seção o pedido de: (...)VII - expedição de alvará judicial; (...).

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

Processo Número: 1011844-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA CAMPOS DA SILVA OAB - 045.263.021-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. L. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do PATRONO DO AUTOR, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

oficial de justiça. CUIABÁ, 29 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 .

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

Processo Número: 0005461-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. (RECONVINTE)

J. F. D. A. (AUTOR(A))

J. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. D. A. (RECONVINDO)

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 o feito com intimação do patrono da parte autora, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020. WAGNER MARTINS DE 

CARVALHO 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 (H)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1044909-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MORAIS GOMES OAB - MT22449-O (ADVOGADO(A))

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE LEITE PEREIRA (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 o feito com intimação do patrono da parte autora, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020. WAGNER MARTINS DE 

CARVALHO 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 . (H)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007007-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO ARTUR GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO ROMAO GUIMARAES (REQUERENTE)

MARILENE ANASTACIA GUIMARAES (REQUERENTE)

ANISIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT12240-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES (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. 1007007-56.2019.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 4.091,33 ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica, Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ALIRIO 

ARTUR GUIMARAES Endereço: RUA CLARINDO E DA SILVA, 2170, Bloco 

A2, Apto 403, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-004 POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES 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 
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– 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, 29 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)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007007-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO ARTUR GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO ROMAO GUIMARAES (REQUERENTE)

MARILENE ANASTACIA GUIMARAES (REQUERENTE)

ANISIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT12240-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES (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. 1007007-56.2019.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 4.091,33 ESPÉCIE: [Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica, Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ANISIO 

JOSE GUIMARAES Endereço: RUA RAVENNA, 07, JARDIM ITÁLIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-778 POLO PASSIVO: Nome: MARIA JOSE DA 

SILVA GUIMARAES 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, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018707-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. D. O. (REU)

I. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT13053/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte autora, para 

em 5 dias requerer o que de direito, ante a juntada de certidão negativa de 

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020. WAGNER MARTINS DE 

CARVALHO 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 . (H)

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020651-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON GUMS BELCHO PEREIRA (INVENTARIADO)

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 1020651-37.2017.8.11.0041 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 

26322489 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, vislumbro que a 

inventariante pretende a venda de bem deixado pelo falecido para custear 
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despesas com manutenção do lar, alimentação, vestuário, saúde, escola, 

etc. Todavia, os bens inventariados são um todo indivisível até que seja 

realizada a partilha, sendo que as quantias obtidas com a venda deverão 

ser utilizadas para garantir o pagamento de impostos/tributos e dívidas que 

eventualmente o de cujus houver deixado. Nessa toada, verifico que 

sequer foram colacionadas aos autos as certidões negativas de dívidas 

deixadas pelo falecido, tendo em vista que a inventariante vem, 

reiteradamente, descumprindo as determinações judiciais, eis que, não 

apresentou as declarações retificadas, plano de partilha, tampouco as 

matrículas atualizadas dos bens inventariados. Outrossim, o espólio não é 

responsável pelas dívidas pessoais dos herdeiros. Desta feita, indefiro o 

pleito de ID. 13966905, considerando que o pedido de venda de bens do 

falecido não possui o condão de saldar tributos/impostos/dívidas deixadas 

pelo inventariado. Por conseguinte, determino a intimação da inventariante 

para cumprir a decisão de ID. 18493569, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

sob pena de remoção do cargo. Caso a inventariante, intimada por meio de 

seus patronos habilitados, não cumpra a decisão supra, determino, desde 

já, a sua intimação pessoal, para que implemente a decisão, nos mesmos 

termos suso mencionados. Às providências." Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002043-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002043-83.2020.8.11.0041 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 28158853, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

19/03/2020, às 15:40 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, 29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1050663-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA OAB - MT15080-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. F. F. (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 28533921 e seguinte, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação 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)

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 1003129-89.2020.8.11.0041 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 

28439548 - "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. (...)" Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório 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 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 aos mandados já expedidos. 

Também, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, 

no prazo legal, promover a distribuição da Precatória já expedida, 

comprovando o atos nos autos. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1061451-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1061451-39.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte AUTORA a fim de, no prazo legal, promover a 

distribuição da Precatória já expedida, comprovando o ato nos autos. 

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003622-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTA SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO JOSE JARDIM DE PINHO (REQUERENTE)

MARIO CESAR JARDIM DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Catarino de Pinho (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1003622-71.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que, embora tenha afirmação do inventariante de que os bens 

imóveis deixados pelo falecido foram arrolados no Processo nº 

1003264-09.2017.8.11.0041, ID. 7235798, constato que a referida ação 

referia-se tão somente a abertura, registro e cumprimento de testamento 

público, não havendo qualquer decisão acerca da partilha de bens 

deixados pelo de cujus. Ademais, nos presentes autos foram recolhidos 

os valores relativos ao ITCD, deixando entrever que ainda encontra-se 

pendente a partilha dos bens de propriedade do falecido. Desta feita, 

tendo em vista a necessidade de partilhar os bens deixados pelo extinto, 

determino a intimação do inventariante para que, se abstenha de realizar 

toda e qualquer transação envolvendo os aludidos bens, sob pena de 

serem declaradas inoficiosas. Nesse viés, expeça-se mandados aos 

Cartórios de Registros de Imóveis localizados em Camapuã/MS, Primavera 

do Leste/MT e nesta Capital, determinando a indisponibilidade de serem 

realizadas transações envolvendo os imóveis, sem autorização judicial. 

Lado outro,  ver i f ico que a ação de in terd ição nº 

1003347-25.2017.8.11.0041 fora sentenciada, ID. 10771758 daqueles 

autos, onde o magistrado prolator da decisão decretou a interdição do Sr. 

Mário César, nomeando-lhe como curador o Sr. Marcelo José, e, ainda 

fixou remuneração ao curador no importe equivalente a 30% (trinta pontos 

percentuais) do benefício de pensão por morte recebido pelo interditado, o 

qual fora deixado pelo Sr. Catarino, inventariado nestes autos. Por 

conseguinte, não há motivos ensejadores à manutenção do item 5 da 

decisão de ID. 8816828, que autorizou o levantamento mensal do valor de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais), de forma que a revogo. Sem prejuízo, 

oficie-se ao Tribunal de Justiça deste Estado para que deposite na Conta 

Única do Poder Judiciário as verbas noticiadas nos autos, a título de URV 

em nome do de cujus, devendo o Sr. Gestor proceder com a vinculação do 

numerário a uma subconta vinculada a este processo. Noutro norte, 

compulsando os autos, vislumbro que é impossível prosseguir com os 

trâmites do presente inventário sem o deslinde da Ação Declaratória de 

Paternidade Socioafetiva Post Mortem nº 1013046-40.2017.8.11.0041, em 

trâmite perante esta Vara Especializada de Família e Sucessões, eis que o 

resultado daquela influenciará, diretamente, na legitimidade exclusiva dos 

interessados para figurar no polo ativo desta. À vista disso, pelos motivos 

acima delineados, suspendo a presente ação de inventário, até que seja 

ultimado o processo suso mencionado, nos termos do art. 313, V, “a”, do 

CPC. Por fim, determino a associação de ambos os processos, a fim de 

que, tão logo seja prolatada sentença de mérito naqueles autos, seja 

possibilitado o retorno do curso processual neste feito. Às providências. 

Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2019. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029984-06.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. S. (EXEQUENTE)

E. R. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

0029984-06.2012.8.11.0041 Valor da causa: R$ 4.794,26 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

ELIZANGELA CANDINHA SUPEPI POLO PASSIVO: ODINAEL CRISTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Certidão de 

Impulsionamento: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, ante a impossibilidade de intimação pessoal da parte autora, 

com fundamento art. 1.206, §4.º, da C.N.G.C., impulsiono os autos para 

expedir edital, com prazo de 20 (vinte) dias, de intimação da parte autora 

para dar prosseguimento ao feito praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, WANDREIA ALVES CARVALHO, digitei. 

CUIABÁ, 29 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037006-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação da parte 

executada no ID 28494092 e seguinte, impulsiono os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002118-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

H. M. M. M. (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 1002118-25.2020.8.11.0041 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 

28298704 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 28157270, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Higor Marcell Mendes Montenegro e Lannuzy Alves 

Vidal Montenegro, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Lannuzy Alves Vidal, bem assim para que sejam implementadas as demais 

obrigações assumidas na avença, notadamente àquelas atinentes à 

guarda compartilhada, alimentos e regulamentação de visita dos filhos 

menores. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome 

do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição 

no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Deixo de determinar a expedição de Formal de Partilha em relação ao bem 

alienado, eis que as partes não possuem a propriedade do bem. Ciência 

ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno 

as partes ao pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, 

todavia, suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade 

concedida. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 

29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0026569-59.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIENE BARCELO DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT9050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. O. (EXECUTADO)

 

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 

28519471, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002151-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002151-15.2020.8.11.0041 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 

28314429 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 28165409, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Karina Simões Fagundes e Melquezedek Simões 

Fangundes, com a consequente extinção do vínculo conjugal, bem assim 

para que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na 

avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Registral Civil competente, bem assim ressaltando a 

dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento pro rata das custas e despesas 

processuais, já recolhidas, ID. 28239365. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026688-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. F. D. F. (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 1026688-80.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 28578863, impulsiono os autos para 

intimar a parte AUTORA a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 

de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 0003296-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. B. D. L. (EXEQUENTE)

M. B. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

 

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 

28549507, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003096-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHILETTO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALI SILVA PEREIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n. 1003096-02.2020 VISTOS, ETC. Compulsando a petição de 

ingresso, vislumbro que não obstante a interessada tenha pleiteado a 

abertura do inventário em razão do falecimento de Magali Silva Pereira, 

com fulcro no inciso II do artigo 616 do CPC’, não restou demonstrada a 

sua legitimação, nos termos do artigo suso mencionado, tampouco para a 

sua nomeação como inventariante, consoante art. 617 do mesmo códex. 

Em decorrência, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que aporte ao 

feito documento hábil a comprovar a situação apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1003185-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DAYANE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MESQUITA MORAIS OAB - MT18973-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL DOS SANTOS (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. 1003185-25.2020.8.11.0041 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 de 

Alimentos com Pedido de Liminar Cominado com Guarda e Regularização 

de Visitas ajuizada por Maria Helena Costa dos Santos representada por 

sua genitora Dayane Pereira da Costa em face de Wendel dos Santos, 

todos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso, que a 

representante legal da menor se relacionou com o requerido e, desta 

união, adveio à filha Maria Helena Costa dos Santos, nascida em 

03/08/2018. Depreende-se da r. inicial, que desde o término do 

relacionamento dos genitores, a infante reside com a mãe, acentuando 

que o requerido contribui esporadicamente com as despesas da menor, 

razão pela qual, postula, a fixação dos alimentos, no percentual de 30% 

do salário mínimo, bem como que seja regulamentada a guarda e o direito 

de visita da infante. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, diante da diversidade de pretensão, assinalo 

que o feito será processado em conformidade com o art. 693 e s.s. Código 

de Processo Civil de 2015. Outrossim, vislumbro que a autora postula a 

fixação dos alimentos para a filha menor e a regulamentação da guarda e 

do direito de visitas. A despeito, diante da demonstração da inequívoca 

relação de parentesco, bem assim em razão da obrigação conjunta dos 

genitores na assistência aos filhos e, ainda, tendo em vista o binômio 

necessidade-possibilidade, ARBITRO alimentos provisórios no valor 

equivalente a 30% (trinta 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 1918, conta corrente 

57044-9, da Caixa Econômica Federal. Na sequência, com fulcro no artigo 

695 do NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 

de março de 2020, às 15h20min, por ausência de data anterior na pauta. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação supra 

designada, acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 

2º, 4º, ambos do NCPC). Ademais, ressalto que o mandado de citação 

deverá conter apenas os dados necessários à audiência e estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a 

ressalva que a ausência injustificada da parte autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do 

referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre as partes 

na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, 

podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo 

do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado pelo 

requerido no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. 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. 

Lado outro, no que atine ao pleito da regulamentação da guarda e direito 

de visitas da menor, não sobrevindo acordo na audiência de conciliação 

designada, desde já determino que se intime a equipe técnica deste Juízo, 

na pessoa da psicóloga e assistente social, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na 

residência das partes, a fim de auxiliar este juízo na análise da pretensão. 

Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 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: 1061334-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANE DE ARRUDA MARÇAL (REU)

ESPÓLIO DE DAGNER DE ARRUDA MARÇAL (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. 1061334-48.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

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. Por oportuno, vislumbro tratar-se de 

Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada Antecedente proposta por Sebastião 

Francisco Marçal em face de Joseane de Arruda Marçal e Espólio de 

Dagner de Arruda Marçal, representado pela genitora Dalva Conceição de 

Arruda Marçal, todos qualificados nos autos. Aduz o requerente que é pai 

dos requeridos e, pretende liminarmente a exoneração dos alimentos 

outrora fixados, sob o argumento de que o filho Dagner, veio a óbito em 

07/05/2001 e a filha Joseane, além de ter atingido a maioridade, é casada 

e possui emprego fixo, e, em decorrência desses fatos, não haveria mais 

razão em continuar a manter o pagamento a referida pensão alimentícia. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o autor pretende a exoneração da 

pensão alimentícia outrora arbitrada em favor dos filhos Dagner e 

Joseane. A despeito, no que atine ao filho Dagner de Arruda Marçal, 

depreende-se da r.peça de ingresso que o mesmo faleceu em 07 de maio 

de 2001, sendo encartada a respectiva certidão de óbito no ID. 27671835, 

p.2. Em decorrência, diante do óbito do alimentado, imperiosa a extinção da 

obrigação em relação ao mesmo. Isso, porque, a natureza da obrigação 

alimentar é personalíssima, extinguindo-se com o falecimento do 

alimentando. Além disso, constato a ilegitimidade na representação 

processual, porquanto a demanda fora ajuizada em face do espólio de 

Dagner, todavia, o direito ao recebimento da pensão alimentícia não é 

transmissível aos eventuais herdeiros do credor da obrigação. Demais a 

mais, desnecessário o ajuizamento de ação exoneratória com o desiderato 

de cessar a obrigação alimentar em relação ao filho falecido, eis que 

bastava mera petição nos autos que fixou os alimentos. Em decorrência, 

seja pela evidente ilegitimidade passiva do "Espólio de Dagner de Arruda 

Marçal", o qual, diga-se, deve ser representado judicialmente pelo 

inventariante, ou em decorrência do fato de a obrigação alimentar ter 

cessado com a morte do filho, a ação deve ser extinta, sem resolução do 

mérito, no que atine a Dagner. Ante o exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTA, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, 

do ambos CPC/2015 a presente ação exoneratória em relação ao Espólio 

de Dagner de Arruda Marçal, prosseguindo no que atine a Joseane de 

Arruda Marçal Em decorrência, com o falecimento de um dos alimentados, 

extinguiu-se à obrigação alimentar em relação a este, devendo cessar o 

desconto em folha de pagamento que vem sendo realizado. De outro viés, 

o feito deverá prosseguir tão somente em face de Joseane de Arruda 

Marçal, devendo o Sr. Gestor proceder com as retificações e anotações 

necessárias, procedendo com a exclusão do polo passivo da demanda do 
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Espólio de Dagner de Arruda Marçal. Prosseguindo à análise das 

pretensões contidas na exordial, notadamente no que atine ao pleito liminar 

de exoneração da verba alimentar em relação à filha Joseane de Arruda 

Marçal, 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, o perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Nesse sentido, tenho que tais requisitos legais se perfazem 

presentes. Isso, pois, à luz das exigências acima mencionadas, tenho que 

assiste razão o requerente, porquanto a probabilidade do direito, a 

fundamentar o deferimento da liminar pretendida, restou demonstrada, 

visto que, depreende-se da certidão de casamento encartada ao ID. 

27671835, que há muito tempo não perdura mais a necessidade da filha 

Joseane, pois, além de ser casada, conta com 40 anos de idade, deixando 

entrever a sua plena condição de manter o seu próprio sustento, 

porquanto, possui família constituída, de maneira que não justifica que o 

autor, continue arcando com a verba alimentícia. Pondero, ainda, que no 

caso sub examine, não vislumbro o perigo de reversibilidade dos efeitos 

da decisão, pois, a qualquer momento, demonstrando o contrário, a mesma 

poderá ser revogada a fim de restabelecer o status quo ante, desde que 

comprovada à capacidade do requerente e a necessidade da alimentada. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela de 

urgência em caráter liminar para desonerar provisoriamente o requerente 

da obrigação alimentar outrora assumida. Expeça-se ofício ao empregador 

do alimentante, para que cesse imediatamente o desconto em folha de 

pagamento da pensão alimentícia, que será efetuado em relação à 

obrigação atinente a ambos, Dagner devido ao seu falecimento e Joseane, 

em decorrência da liminar concedida. Por conseguinte, 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 19 de março de 2020, às 

16h20min. Cite-se a requerida e intimem-se as partes, a fim de que 

compareça na audiência outrora designada, acompanhado de seus 

respectivos advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência da parte 

requerente, acarretará a extinção e arquivamento do processo e, 

enquanto a ausência da parte requerida implicará em revelia, além de 

confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 

5.478/68, todavia, não haverá a incidência dos efeitos materiais previstos 

em lei em decorrência da indisponibilidade do direito. 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 à prolação de 

sentença (art. 9º da Lei nº. 5.478/68). Às providências. Cuiabá/MT, 28 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003335-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA DE SOUZA AMORIM RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA CONCEICAO ARAUJO FERREIRA (REU)

FREDERICO ARAUJO FERREIRA (REU)

WILMA CONCEICAO FERREIRA SANTOS (REU)

NADIR CONCEICAO FERREIRA (REU)

VALDETE ARAUJO FERREIRA (REU)

ROSA CONCEICAO FERREIRA (REU)

JUAREZ RODRIGUES FERREIRA (REU)

VANILDES CONCEICAO FERREIRA (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. 1003335-06.2020.8.11.0041 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 de 

Reconhecimento de Paternidade Post Mortem, a qual será processada em 

conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. Na 

sequência, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 26 de março de 2020, às 15h40min, por 

ausência de data anterior na pauta. Citem-se os requeridos e intimem-se 

as partes com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação supra designada, acompanhada de 

seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). 

Ressalto que o mandado de citação deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e estar desacompanhado da petição inicial (art. 

695, § 1º, do NCPC), bem assim a ressalva que a ausência injustificada da 

parte autora ou dos requeridos na audiência é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De outro viés, caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento do ato, 

eventualmente apresentado pelos requeridos no lapso legal, caso a parte 

autora tenha manifestado o desinteresse em sua realização, além das 

advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 

28 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1059283-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOE TIBURTINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1059283-64.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ciente da decisão de ID. 

27359970. Prosseguindo, vislumbro que os interessados pretendem 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-lhes 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. Por conseguinte, 

trata-se de Ação de Divórcio Direto Consensual ajuizada por Neide Martins 

e Noé Tiburtino da Silva, ambos qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, requerendo a 

decretação do divórcio, sendo avençado que o cônjuge mulher tornará a 

utilizar o seu nome de solteira e, que, renunciam reciprocamente aos 

alimentos entre os cônjuges. Ao final, vindicaram a sua homologação e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que 

a demanda se encontra em termos, tendo observado o artigo 731 do 

Código de Processo Civil, de maneira que perfeitamente aplicável ao caso 

as disposições insertas no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de 

Processo Civil, senão vejamos: 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 
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de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da 

procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a 

transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na 

reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, 

a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja 

dada às partes oportunidade de manifestar-se. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, 

por sentença, os termos do acordo entabulado entre as partes, ID 

27293033, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em 

decorrência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal Neide Martins da Silva e Noé 

Tiburtino da Silva, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Neide 

Martins, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Serviço Registral Civil competente, observando-se a 

modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a 

dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012, da CGJ. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento pro rata das despesas e custas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida as partes. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058306-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JORGE ZAMAR NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075, ( ) Certidão de Impulso Processo Judicial Eletrônico nº. 

1058306-72.2019.8.11.0041 Por ordem do MM. Juiz de Direito desta vara 

especializada, autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão do(a) Oficial de Justiça. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1055310-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG OAB - DF14005 (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PUBLICA (IMPETRADO)

DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075, ( ) Certidão de Impulso Processo Judicial Eletrônico nº. 

1055310-04.2019.8.11.0041 Por ordem do MM. Juiz de Direito desta vara 

especializada, autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão do(a) Oficial de Justiça (id 28525687). Cuiabá, 29 de 

janeiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109518 Nr: 1122-40.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ERNANIE PADILHA, FRANCISCO VICENTE DA 

SILVA, AMARILDO LIMA DE FREITAS, RINALDO JOSÉ AMORIM, DILMAR 

FERREIRA, ILMAR FERREIRA, ADMILSON RAMOS DE BARROS, LAZÁRO 

MACHADO DE SOUZA JUNIOR, FRANCISCO MARTINS SOBRINHO, 

ESPOLIO LUCIO PINTO DE SOUZA, ROBERVAL URQUIZA CAVALCANTE, 

ILARIO JOSE TOMAZINE, ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOÃO 

VICENTE DELARCOS, MARIA JOSE AGUETONI, PAULO DA COSTA 

ARRUDA, LUIZ APOLONIO DE ASSUNÇÃO, ROBERTO DE ARRUDA E 

SILVA, LEO MEZZOMO, ADRIANO GARCIA ARAUJO, ERMI MIMI MARIA DE 

ANDRIOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, HEVERTON RENATO MONTEIRO PADILHA, - 

OAB:10.146-MT, IONÍ FERREIRA CASTRO - OAB:4.298/MT, IONI 

FERREIRA CASTRO - OAB:4298-B, IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SERGIO ANTONIO DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3775/MT

 Fica o(a) Advogado(a)JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR, OAB/MT 5645O, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002007-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FAVA NAAMAN KHOURI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO N. 1002007-41.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, em substituição legal. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por GABRIEL FAVA NAAMAN KHOURI com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 1.6, placa nº 

QBX 7281, Renavam 01111276541 de sua propriedade, sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. Afirma que esta sendo impedido de licenciar seu veículo em 

razão da autoridade coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio 

pagamento das infrações de trânsito. Relata que as multas constantes no 

sistema da autarquia estadual são do ano de 2018 e, apesar disso havia 

licenciado o veículo no ano de 2019, sem contudo receber qualquer 

informação sobre a existência de multas, bem como afirma que nunca foi 

notificado. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a 

autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Escuda 
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a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 

1.6, placa nº QBX 7281, Renavam 01111276541, seja licenciado sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 25885477), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licenciamento do veículo ao pagamento das 

multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista 

que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias 

mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora a 

ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom 

direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e remoção do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 

1.6, placa nº QBX 7281, Renavam 01111276541, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020 ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028818-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (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: 1037772-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO ROSSI NASSIF (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: 1046419-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES DA SILVA FILIPUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-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, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001764-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(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. Trata-se de Ação Anulatória de 

multa administrativa, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Em síntese, a autora pleiteia a anulação/redução de multa 

administrativa imposta pela Superintendência de Defesa do Consumidor – 

PROCON-MT, materializada no Processo Administrativo n. 
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51.001.002.14-0003227, ao argumento de que tal procedimento se deu 

divorciado dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e 

contraditório. Porém, analisando os autos, constato a inexistência de cópia 

integral do Processo Administrativo n. 51.001.002.14-0003227, o que 

obsta a cognição a respeito da alegada ofensa aos princípios 

constitucionais e, por consequência, grau de higidez do ato administrativo 

a que se pretende anular. Desta feita, com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, ambos do Código de Processo Civil, FACULTO à parte autora a 

EMENDA DA INICIAL, devendo acostar a estes autos eletrônicos a cópia 

integral do Processo Administrativo n. 51.001.002.14-0003227, a fim de 

averiguar a higidez do referido Processo. Prazo: 15 (quinze) dias. 

INTIME-SE. Decorrido o prazo sem manifestação da autora certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003087-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Presidente 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:Assim sendo, ausente a prova 

pré-constituída do ato acoimado de ilegal, resta inadmissível o 

processamento do mandado de segurança, restando ao impetrante 

socorrer-se da via ordinária para ver deduzir sua pretensão 

desconstitutiva em face do Estado. 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: 1042326-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-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: 1051115-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO MAMORE FERREIRA (AUTOR(A))

CELSO RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR(A))

UESLEI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ERLON SILVA TAQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARCO AURELIO CONCEICAO AMORIM (AUTOR(A))

ELIEBER PEREIRA JERONIMO (AUTOR(A))

PEDRO PAULO DIAS SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO LOITERO (AUTOR(A))

CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS NEVES (AUTOR(A))

OLIONE CONSTANTINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

OTACILO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

ANDREW CUNHA DE MORAES (AUTOR(A))

ODILSON LUIZ DE ARRUDA (AUTOR(A))

CLAUDINEY NEVES (AUTOR(A))

CARLOS NERY MARCONDES SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO NEVES FERNANDES (AUTOR(A))

NERCIONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003425-14.2020.8.11.0041

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

VALDIR CUSTODIO MEDRADO OAB - SP207368 (ADVOGADO(A))

VALDIR CUSTODIO MEDRADO OAB - 733.772.878-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 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: 1003425-14.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: VALDIR CUSTODIO MEDRADO REU: CUIABA FUNDO DE 

APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundo de Apoio Ao Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - Funajuris, embora representantes do Poder 

Judiciário, são destituídos de personalidade jurídica própria; logo, não 

possuem legitimidade para integrar a lide, sendo certo que eventuais atos 

e omissões a eles imputados deverão ser respondidos pelo Estado de 

Mato Grosso. Deste modo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

indicando correntemente o polo passivo da relação jurídico-processual. 

Intime-se também a comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o interregno epigrafado, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França 

Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002698-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CASADO PRADO OAB - RJ122914 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002698-55.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, no qual requer “a concessão 

liminar de tutela de urgência, a fim de determinar a emissão da Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa da Requerente com relação aos débitos 

lançados por meio dos AUTOS DE INFRAÇÃO nº 1171270/693/11/2015 

(Processo nº 5002717/2016) e nº 1171205/693/11/2015 (Processo nº 

5002699/2016)”. Vieram-me os autos conclusos. A tutela de urgência em 

caráter antecedente poderá ser concedida diante de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil, vejamos: 
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“Art. 303 – Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura 

da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

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

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

resultado útil do processo.” No caso em tela, a parte autora apresenta 

comprovante de depósito no valor de R$ 177.645,05 (cento e setenta e 

sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), com o 

intuito de possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de 

negativa referente aos débitos oriundos dos autos de infração ns. 

1 1 7 1 2 7 0 / 6 9 3 / 1 1 / 2 0 1 5  ( P r o c e s s o  n º  5 0 0 2 7 1 7 / 2 0 1 6 )  e 

1171205/693/11/2015 (Processo nº 5002699/2016). Com efeito, o artigo 

151 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece as causas de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário: 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. Como se vê, o CTN é claro ao prever no, inciso II do artigo 

151, a possibilidade de suspensão de exigibilidade do crédito tributário por 

meio do depósito do seu montante integral. Deste modo, tendo a parte 

autora acostado aos autos comprovante de depósito judicial (id. 28480428 

– R$ 81.268,58 e id. 28480433– R$ 96.375,47) no montante suficiente para 

garantir o débito litigioso (Processo: 5002699/2016 – Notificação de 

Lançamento nº 1171205/693/11/2015 Valor: R$ 81.269,58 + Processo: 

5002717/2016 Notificação de Lançamento nº 1171270/693/11/2015 Valor: 

R$96.375,47 = R$ R$ 177.645,05), o direito à suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário é expressamente garantido pelo legislação tributária. 

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e em juízo sumário 

e provisório de cognição, com amparo no artigo 303, caput do CPC, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência pelo que DECRETO a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário objeto dos Processos Administrativos 

5002699/2016 e 5002717/2016, bem como DETERMINO que tais débitos 

não constituam óbice para expedição de Certidão Positiva Com Efeitos de 

Negativa, até ulterior deliberação deste juízo. Cite-se e intime-se o 

requerido acerca do deferimento da liminar, devendo constar 

expressamente no mandado a advertência do art. 304 do CPC. A parte 

autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua 

argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de 

tutela final, na forma do artigo 303, §1º, inciso I, do CPC. Prazo: 15 

(quinze) dias. Após o aditamento do inicial, cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, com as advertências legais. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago 

de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002006-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA IMIGRANTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY OAB - RS65078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1002006-56.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: AGROPECUARIA IMIGRANTE LTDA IMPETRADO: AUDITOR 

FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL, CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos, etc. Proceda-se a vinculação do valor indicado no ID. 

28125144 para este processo. Após, façam-me os autos conclusos para 

análise do pedido liminar. CUMPRA-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002814-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(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: 1002814-61.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): ATACADAO S.A. REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. A autora efetuou o depósito nos autos o valor de R$ 2.435.755,34 

(dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), visando a suspensão do montante 

lançado em sua conta corrente fiscal referente aos TADs lavrados a partir 

de dezembro de 2018. Ocorre que, em razão da necessidade de se 

avaliar a suficiência do depósito efetivado, constato não foi acostado aos 

autos extrato integral e atualizado da conta corrente fiscal, bem como 

relação pormenorizada de todos os termos de apreensão tidos como 

ilegais lavrados no período mencionado. Deste modo, intime-se a autora 

para emendar a inicial, acostando aos autos (a.) extrato atualizado da 

conta corrente fiscal, bem ainda (b.) relação de todos os TADs lavrados a 

partir de dezembro de 2018 e cuja suspensão é pretendida, (c.) indicando 

seu valor original e/ou (d.) saldo remanescente de pagamento ou (e.) 

saldo remanescente impugnação com efeito suspensivo. Prazo: 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o 

interregno epigrafado, retornem os autos conclusos. INTIMEM-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João Thiago de França 

Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003249-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO À DIVIDA ATIVA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1003249-35.2020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE 

LTDA - EPP IMPETRADO: COORDENADOR DE CONTA CORRENTE E APOIO 

À DIVIDA ATIVA Vistos etc. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, no prazo de quinze dias e sob pena de indeferimento (parágrafo 

único do art. 321 do CPC), a fim de que acoste aos autos o ato tido como 

coator (prova da cobrança da Taxa Estadual de Segurança Contra 

Incêndio -TACIN). Ainda, advirta-se a impetrante que o direito de requerer 

mandado de segurança extingue-se após o decurso de 120 (cento e 

vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado (art. 23 da Lei 

nº12.016/09); logo, transcorrido o prazo mencionado e persistindo a 

ilegalidade, deve a parte valer-se do procedimento comum para a 

resolução da lide. CUMPRA-se. Cuiabá, data registrada no sistema. João 

Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003483-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROQUE ARFELI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486-O 

(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 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1003483-17.2020.8.11.0041. 

AUTOR: JOSE ROQUE ARFELI JUNIOR REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento 

do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), 

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o 

julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade da produção da prova pericial. O entendimento 

firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de 

Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 

10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei 

n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja 

considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, 

cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa 

não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a 

jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões 

judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à 

prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que 

terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as 

ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 

0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito 

Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). De se 

anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza 

absoluta. Nesse sentido: O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 

0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Por fim, de se assentar que 

o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado 

na inicial. Nessa linha: Embora seja possível a retificação, de ofício, do 

valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente 

competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na 

petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008) Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, 

inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de 

exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 

12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com 

amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, 

e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011497-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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. Tendo em vista a ausência de 

informações necessárias ao prosseguimento da ação, DETERMINO que 

seja promovida NOVA intimação da parte autora, por meio de seu patrono, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, supra a falta existente nos autos, 

notadamente, quanto a comprovação da efetiva entrega do fármaco nos 

meses de agosto e setembro de 2019, com a apresentação das 

respectivas notas fiscais. Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060255-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIR INACIO DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT21433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (IMPETRADO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(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. Analisando os autos, 

constata-se que a parte autora pugnou pela desistência da ação (ID 

27498488), ante o equívoco na distribuição perante este Juízo. Nos termos 

do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento da autoridade impetrada. Inexistindo óbice legal, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005954-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERNAMBUCO SALIN OAB - SP170872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, com fundamento no art. 64, 

§1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002838-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Posto isto, DECLINO da competência e 

DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, para processar e julgar a presente ação, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003044-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO C BARBOSA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Ante o exposto, com fundamento no art. 64, 

§1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se a 

requerente. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041786-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUTRA DE ASSIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. Ante a manifestação da 

empresa Endorcádio Comércio de Produtos Médicos EIRELI LTDA (Id. 

28497683), DETERMINO: i) a intimação da empresa ENDORCÁRDIO para 

esclarecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a divergência 

existente entre os orçamentos dos valores dos materiais não 

contemplados na tabela do SUS apresentados nas movimentações de Id. 

25913561 e 24191050, ambos fornecidos pela prestadora em um intervalo 

exíguo de tempo, ressaltando que os valores depositados pelo ente 

público requerido contempla o orçamento de menor valor. ii) a intimação da 

parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se 

sobre a informação trazida pela EDORCÁRDIO (Id. 28497683), acerca da 

redução do prazo para a realização do trâmite necessário para a 

fabricação e importação dos materiais para a execução do procedimento 

cirúrgico de que necessita. Certifique-se sobre a intimação e eventual 

decurso do prazo para o autor manifestar sobre a determinação constante 

na movimentação de Id. 28142571. Com as manifestações ou decorridos 

os prazos, o que deverá ser certificado, façam-me os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às URGENTES 

providências.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032819-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS OAB - MT15648-O 

(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: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: 1006359-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 a Resolução nº 

09/2019/TJ-MT/OE, a qual fixou a competência da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande, ratione materiae, como o juízo 

competente para a apreciação e análise das ações referentes à saúde 

pública de prestação continuada (tratamento clínico ou cirúrgico, 

fornecimento de medicamentos e insumos) que figurem como parte o 

Estado de Mato Grosso, independente da fase processual (art. 2º), e 
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considerando a Portaria nº 29/2019-CM, que autorizou a remessa dos 

processos a partir do dia 30.09.2019, tenho, por bem, declinar da 

competência em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, nos termos do art. 43 do CPC. No mais, determino que o 

presente feito seja redistribuído com a máxima urgência, dando-se todas 

as devidas baixas quanto a este juízo. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1024503 Nr: 34105-72.2015.811.0041

 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: THCDO, CARLINDO MATOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ, SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, KEILA DOS 

SANTOS ALMEIDA GONÇALVES - OAB:25.148/MT, NARA CRISTINA 

DA FONSECA - OAB:25096/O, NATALIA MANTOVANNI BEATO ARRAIS 

- OAB:17037, paulo vitor reginato - OAB:23017/O, PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM, ROSILENE 

MARCELO - OAB:8.886/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - 

OAB:10.116/O

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CÓDIGO: 1024503

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra sentença 

que julgou procedente a ação indenizatória.

O Embargante aduz obscuridade e omissão na sentença, pois, a seu ver, 

não ficou claro o valor da pensão mensal que cada parte requerida deverá 

arcar, bem como não constou a data fixa (dia do mês) de pagamento da 

referida pensão.

É o necessário relato.

Fundamento e decisão.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, 

senão vejamos (CPC/2015):

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.

Razão assiste ao Embargante, pois não ficou claro o suficiente no 

dispositivo da sentença, que cada um dos requeridos – MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ e SANTA CASA – deve arcar com o pagamento de 02 (dois) 

salários mínimos a título de pensão, totalizando 04 (quatro) salários 

mínimos em favor do autor, que deverão ser pagos até o dia 05 de cada 

mês.

Diante disso, se faz necessário esclarecer o ponto obscuro (valor da 

pensão) e fixar a data de pagamento da pensão, sob pena de trazer ainda 

mais prejuízos ao autor.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, 

no mérito, os ACOLHO integralmente, para consignar que cada um dos 

requeridos – MUNICÍPIO DE CUIABÁ e SANTA CASA – arcará com o 

pagamento de 02 (dois) salários mínimos a título de pensão, totalizando 04 

(quatro) salários mínimos em favor do autor, que deverão ser pagos até o 

dia 05 de cada mês.

Por fim, quanto ao petitório de fls. 1682/1684, intime-se com urgência a 

Santa Casa, o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, a correr de forma comum aos 

três, e em cartório.

Intime-se.

 Cumpra-se, pelo OFICIAL PLANTONISTA.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019919-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANILTON SEBASTIAO ROMULO CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1019919-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Ante a 

concordância do Estado de Mato Grosso (ID nº 25856012), defiro o pedido 

de ID nº 24908893, autorizando a parte Autora a realizar a entrega do 

medicamento “Nexavar” ao Sr. Jose Bezerra de Souza, autor da ação de 

nº 1040347-88.2019.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, bem como a entrega do 

medicamento “Nausedron” à Farmácia Estadual de Medicação de Alto 

Custo, de modo que o referido fármaco seja destinado a outro usuário que 

dele necessite, devendo acostar um comprovante da devida entrega dos 

medicamentos nestes autos. Deixo de remeter os autos para reexame 

necessário, em consonância ao art. 496, §3º, II do CPC. Após, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 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: 1053092-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA COIMBRA AMORIM (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 1053092-03.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/11/2019 16:30:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HILDA COIMBRA AMORIM CPF Nº 317.780.381-15 - 

CONTRIBUINTE 29037 CDA's Nºs 2016 / 1272208; 2017 / 1474692; 2018 / 

1613429 e 2019 / 1876822. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.029.0109.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.691,20- 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 25866845 e 

25866846). Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando 

detidamente os autos, constata-se que o número do CPF da Parte 

Executada indicada na petição inicial (ID 25866845) é DIVERGENTE dos 

que constam nas CDA's que a acompanharam (ID 25866845), 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 do CPF da Parte Executada, e, se necessário, sob pena 

de ser aplicado o disposto no Parágrafo único do Art. 321 do CPC/2015. III. 

Apresentada a EMENDA no prazo acima, com o número correto do CPF da 

Parte Executada(s), CERTIFIQUE sobre tempestividade e proceda o Sr. 

Gestor à devida correção no Sistema PJe e Distribuição, CERTIFICANDO 
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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-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013259-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

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 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 1013259-75/2019 DIST: 

01/04/2019 EMBTE: CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO CPF N° 

483.316.601-10 EMBDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: 

R$103.360,86- DESPACHO 11010 VISTOS EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

distribuídos eletronicamente via PJe em 01/04/2019, por dependência à 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 1021006-13.2018.8.11.0041, por CLEIDE ANTERES 

LIMA FRANCO - CPF n° 483.316.601-10, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, e o valor atribuído à causa foi R$103.360,86-. À inicial foram 

anexados os seguintes documentos ID’s 19070052, 19070054, 19070056, 

19070067, 19070069, 19070075, 19070076 e 19070080. Em 17/06/2019 

este Juízo proferiu DECISÃO determinando, dentre outras providências, a 

intimação da Parte Embargante, através de seu Advogado Constituído, 

para que cumpra o disposto nos Art. 82 do CPC/2015 e Art. 456 da 

CNGC/CGJ, anexando a estes autos eletrônicos o comprovante de 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS antecipadamente, no prazo de 

quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 20899670). Em 

08/07/2019 a Parte Embargante peticionou nos autos para requerer a 

juntada do COMPROVANTE de recolhimento das custas judiciais devidas 

(ID’s 21461622 e 21461624). Em 05/12/2019 o Município Embargado 

compareceu ESPONTANEAMENTE aos autos para apresentar 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, alegando, 

preliminarmente, a inadmissibilidade dos Embargos por ausência de 

garantia do Juízo e, no mérito, a ausência de ilegalidade cometida pelo 

Embargado e a inexistência de nulidade das CDA’s sub judice (ID 

26929857), anexando os documentos de ID’s 26929861, 26929862, 

26929864 e 26929866. Eis o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que houve juntada de novos documentos com a 

Impugnação aos Embargos à Execução (ID 26929857), a fim de evitar o 

cerceamento de defesa, ad cautelam, DÊ-SE VISTA destes autos 

eletrônicos à Parte Embargante para manifestação, no PRAZO DE QUINZE 

DIAS, nos termos do Art. 437, §1° do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), com ou sem manifestação da Empresa Embargante, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade e, após, voltem os autos À CONCLUSÃO para 

decisão. INTIME (PJe e DJe) a Parte Embargante, através de seu 

Advogado habilitado nestes autos eletrônicos, conforme Arts. 271 e 274 

do CPC/2015. INTIME (PJe e DJe) o Município Embargado, através da Sra. 

Procuradora Fiscal que subscreveu a Impugnação de ID 26929857, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

PUBLIQUE (DJe), para fins 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 lja CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: 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. 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. ... 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. 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. FIM
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (EMBARGADO)

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 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1011630-66.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/03/2019 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A CNPJ N° 60.746.948/00014-12 

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$27.219,70- 

DESPACHO 11018 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 
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EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuídos eletronicamente via PJe em 

21/03/2019, por dependência à EXECUÇÃO FISCAL N° 

52952-59.2014.811.0041, pelo BANCO BRADESCO S/A – CNPJ nº 

60.746.948/00014-12, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor 

atribuído à causa foi R$27.219,70- (ID 18818889). A petição inicial veio 

acompanhada dos documentos de ID’s 18819491, 18819493 e 18819496. 

Em 01/04/2019 o Banco Embargante peticionou nos autos para requerer a 

juntada do COMPROVANTE de recolhimento das Custas Judiciais (ID’s 

19062013 e 19062015). Em 03/10/2019 os autos vieram à conclusão. É o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Inicialmente, observo que a 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 52952-59.2014.811.0041, a que se referem estes 

Embargos, tramita em AUTOS FÍSICOS, pelo Sistema Apolo, o que 

inviabiliza o apensamento/vinculação daquela a estes AUTOS 

ELETRONICOS, em trâmite pelo Sistema PJe. Dessa forma, em cumprimento 

ao § 1º do Art. 914 do CPC/2015, para viabilizar a tramitação por 

dependência dos feitos e evitar decisões conflitantes, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor Judiciário que 

proceda imediatamente à DIGITALIZAÇÃO dos autos da EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 52952-59.2014.811.0041, DANDO-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema Apolo e CERTIFICANDO naqueles autos (ATO ORDINATÓRIO). II. 

Na sequência, DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que promova o 

APENSAMENTO/VINCULAÇÃO destes autos à EXECUÇÃO FISCAL N.º 

52952-59.2014.811.0041, em cumprimento ao § 1º do Art. 914 do 

CPC/2015, CERTIFICANDO em ambos os autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). III. Após, EXPEÇA o Sr. Gestor Judiciário ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para que proceda à vinculação aos autos da EXECUÇÃO 

FISCAL nº 52952-59.2014.811.0041 do valor de R$27.219,70-, depositado 

em Juízo na data de 19/02/2019 (ID 18819496), ANEXANDO nestes autos 

o Código de rastreabilidade do envio e da resposta ao ofício e 

CERTIFICANDO sobre cumprimento, sob pena de responsabilidade (Lei 

Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). IV. Em seguida, 

CERTIFIQUE nestes autos a suficiência do valor das Custas Judiciais 

recolhidas em 28/03/2019 (ID 19062015). Caso insuficiente, INTIME (PJe) o 

Banco Embargante, através de seu Advogado Constituído (ID 19062013), 

para complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme disposto no Art. 290 do CPC/2015, 

cumprindo o Sr. Gestor, decorrido o prazo acima, CERTIFICAR sobre 

tempestividade e remeter os autos À CONCLUSÃO ao Gabinete 1 deste 

Juízo, para sentença de extinção destes Embargos sem julgamento mérito 

e, consequentemente, conversão do depósito judicial em penhora e 

aplicação dos Arts. 904 e 905 do CPC/2015. V. Por outro lado, caso 

suficiente o valor das Custas Judiciais (ID 19062015), CERTIFIQUE acerca 

da tempestividade dos presentes Embargos, conforme Art. 16 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF). VI. Se intempestivos, CERTIFIQUE e voltem-me os autos 

imediatamente À CONCLUSÃO para decisão. VII. Contudo, se tempestivos, 

com fundamento no Art. 17 da LEF, RECEBO os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO para discussão, DETERMINO o seu regular processamento e, 

com fundamento no Art. 151, inc. II do CTN, SUSPENDO a EXECUÇÃO 

FISCAL N.º 52952-59.2014.811.0041, devendo o Sr. Gestor proceder às 

anotações de praxe naqueles e nestes autos, CERTIFICANDO em ambos. 

VIII. Após cumprimento acima, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para, querendo, IMPUGNÁ-LOS, 

no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 CPC/2015). IX. 

Decorrido o prazo para impugnação, com ou sem a sua apresentação, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

decisão. INTIME (PJe e DJe) o Advogado Constituído do Banco Embargante 

(ID 19062013), nos termos do Art. 270 do CPC/2015. 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 lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu 

montante integral; ... - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos 

autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da 

penhora dos bens do executado ou de terceiros. § 3o A garantia da 

execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro 

garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. § 4º - Somente o 

depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade 

pela atualização monetária e juros de mora. ... Art. 16 - O executado 

oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do 

depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro 

garantia; III - da intimação da penhora. Art. 17 - Recebidos os embargos, o 

Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) 

dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento. - 

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. 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. ... § 4o Será 

considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte 

e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2º Verificada 

a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe 

assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, 

sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. § 1o Constatada a 

falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma 

da lei. ... 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. Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação 

integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o 

produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de 

outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: 

... Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. §1º Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

1051185-90.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/11/2019 

15:27:24 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A CNPJ N° 

60.746.948/00014-12 EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABA VALOR DA 

CAUSA: R$51.353,30- DESPACHO 11018 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

distribuídos eletronicamente via PJe em 06/11/2019, por dependência à 

EXECUÇÃO FISCAL N° 0017806-49.2017.8.11.0041, pelo BANCO 

BRADESCO S/A – CNPJ nº 60.746.948/00014-12, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor atribuído à causa foi R$51.353,30-. A 

petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID’s 25851368, 

25851372, 25851390, 25851374, 25851376 e 25851381. Em 08/11/2019 

os autos vieram à conclusão. É o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I. DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que promova o 

associação/vinculação destes autos à EXECUÇÃO FISCAL N.º 

0017806-49.2017.8.11.0041, em cumprimento ao § 1º do Art. 914 do 
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CPC/2015, CERTIFICANDO em ambos os autos eletrônicos (ATO 

ORDINATÓRIO). II. Após, EXPEÇA o Sr. Gestor Judiciário ofício, via Malote 

Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça 

deste Estado, para que proceda à vinculação aos autos da EXECUÇÃO 

FISCAL nº 0017806-49.2017.8.11.0041 do valor de R$51.353,30-, 

depositado em Juízo na data de 25/10/2019 (ID 25851368), ANEXANDO 

nestes autos o Código de rastreabilidade do envio e da resposta ao ofício 

e CERTIFICANDO sobre cumprimento, sob pena de responsabilidade (Lei 

Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). IV. Em seguida, 

CERTIFIQUE nestes autos a suficiência do valor das Custas e Taxa 

Judiciária recolhidas (ID’s 25960624 e 25960625). Caso insuficiente, 

INTIME (PJe) o Banco Embargante, através de seu Advogado Constituído 

(ID 25960623), para complementação, no PRAZO DE QUINZE DIAS, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme disposto no Art. 290 do 

CPC/2015, cumprindo o Sr. Gestor, decorrido o prazo acima, CERTIFICAR 

sobre tempestividade e remeter os autos À CONCLUSÃO ao Gabinete 1 

deste Juízo, para sentença de extinção destes Embargos sem julgamento 

mérito e, consequentemente, conversão do depósito judicial em penhora e 

aplicação dos Arts. 904 e 905 do CPC/2015. V. Por outro lado, caso 

suficiente o valor das Custas e Taxa Judiciária (ID’s 25960624 e 

25960625), CERTIFIQUE acerca da tempestividade dos presentes 

Embargos, conforme Art. 16 da Lei nº 6.830/1980 (LEF). VI. Se 

intempestivos, CERTIFIQUE e voltem-me os autos imediatamente À 

CONCLUSÃO para decisão. VII. Contudo, se tempestivos, com fundamento 

no Art. 17 da LEF, RECEBO os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO para 

discussão, DETERMINO o seu regular processamento e, com fundamento 

no Art. 151, inc. II do CTN, SUSPENDO a EXECUÇÃO FISCAL N.º 

0017806-49.2017.8.11.0041, devendo o Sr. Gestor proceder às 

anotações de praxe naqueles e nestes autos, CERTIFICANDO em ambos. 

VIII. Após cumprimento acima, DÊ-SE VISTA destes autos eletrônicos à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente para, querendo, IMPUGNÁ-LOS, 

no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de preclusão (Art. 223 CPC/2015). IX. 

Decorrido o prazo para impugnação, com ou sem a sua apresentação, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

decisão. INTIME (PJe e DJe) o Advogado Constituído do Banco Embargante 

(ID 25960623), nos termos do Art. 270 do CPC/2015. 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 lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu 

montante integral; ... - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL Art. 9º - Em garantia da 

execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar 

depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de 

crédito, que assegure atualização monetária; ... § 2o Juntar-se-á aos 

autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da 

penhora dos bens do executado ou de terceiros. § 3o A garantia da 

execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro 

garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. § 4º - Somente o 

depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade 

pela atualização monetária e juros de mora. ... Art. 16 - O executado 

oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do 

depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro 

garantia; III - da intimação da penhora. Art. 17 - Recebidos os embargos, o 

Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) 

dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento. - 

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. 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. ... § 4o Será 

considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte 

e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2º Verificada 

a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe 

assinar. Art. 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, 

sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. § 1o Constatada a 

falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na forma 

da lei. ... 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. Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação 

integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o 

produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de 

outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando: 

... Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. §1º Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. FIM

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005758-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1005758-75.2016.8.11.0041 – DISTRIB.: 26/04/2016 EXCDO/A:JOSE 

CARLOS DE ALMEIDA CPF/CNPJ Nº 064.755.311-20 CDA’s Nº/s 2012 / 

0803697 2013 / 0904450 2014 / 1080235 2015 / 1222209 Valor da 

Execução: R$ 2.286,41 11010 VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] 

– Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta 

Citação, a qual retornou COM a efetiva citação da Parte Executada. Em 

seguida, a Parte Executada, através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal, para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 

(trinta) dias. INTIME-SE desta decisão o Patrono da Parte 

Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a 

manifestação da Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e remetam-se estes autos À CONCLUSÃO para decisão. 

CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito mrj [1]. 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.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004549-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL DE CUIABÁ-MT JOSÉ CARLOS 

DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por 

intermédio de seus advogados que ao final assinam e por sua 
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procuradora, vem, respeitosamente, manifestar-se na forma de EXCEÇÃO 

DE PRÉ EXECUTIVIDADE nos termos a seguir expostos: Consta execução 

fiscal de valores a título de IPTU. No presente caso, o Executado é 

proprietário de uma grande área nesta capital e optou por loteá-la. Diante 

desta possibilidade, o executado loteou a sua área e passou a se utilizar 

das infraestruturas que lhe seriam fornecidas pela prefeitura, ora 

exequente. Ocorre que, nenhuma infraestrutura foi fornecida, fazendo 

com o que o executado tivesse uma série de gastos com o loteamento, 

gastos estes não previstos quando do início do loteamento. Ainda que 

nenhuma infraestrutura prometida fosse aplicada, é de se ressaltar que os 

débitos em questão JÁ FORAM QUITADOS ANTERIORMENTE, conforme 

comprovantes que ora são anexados. Verifica-se claramente a má-fé dos 

Exequentes em tentar executar algo já quitado. Para mais, alguns lotes que 

não foram pagos na semana da conciliação, anexa-se extrato do site do 

próprio órgão ora Exequente. Sendo assim, requer-se o seguinte: a) Seja 

recebida e analisada a presente exceção de pré executividade; b) Seja 

julgada totalmente procedente a presente exceção para extinguir o 

presente processo com julgamento de mérito haja vista o pagamento; c) 

Seja condenada a Exequente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Termos em que Pede deferimento Cuiabá, 08 de janeiro de 

2018. ________________________________ Manoel Guilherme 

Cavalcanti M. Filho OAB/MT 13.595 ______________________ Vinicius 

Ramos Barbosa OAB/MT 13.913

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1056591-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1056591-92.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JAURU TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S A REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a exordial foi endereçada para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, inclusive por 

dependência ao executivo fiscal nº 15838-69.2015.811.0003 (código 

803793) em trâmite naquele Juízo, que, equivocadamente, foi distribuído 

para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o qual declinou da 

competência para este Juízo, sendo, contudo, incompetente este Juízo, 

razão pela qual determino a remessa do feito à 1ª Vara especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Rondonóppolis. 2. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002022-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRINEU DE AGUIAR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais, José Emetério Ribeiro Neto (IMPETRADO)

Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo 

Tributário - Rosa Maria Zamignan (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002022-10.2020.8.11.0041 IMPETRANTE: CIRINEU DE AGUIAR 

IMPETRADO: Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário - Rosa Maria Zamignan e outros Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar ajuizada por 

Cirineu de Aguiar, em desfavor do Gerente de Controle e Tramitação de 

Processo Administrativo Rosa Maria Zamignan e Outro. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005364-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Diante do contido na alínea “d” do Regime de Exceção n. 

1/2019 (CIA n. 0009930-98.8.11.0000), devolva-se a Secretaria da Vara 

para as providências pertinentes. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016510-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Diante do contido na alínea “d” do Regime de Exceção n. 

1/2019 (CIA n. 0009930-98.8.11.0000), devolva-se a Secretaria da Vara 

para as providências pertinentes. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0504127-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MATO 

GROSSO - SEJUDH (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Diante do contido na alínea “d” do Regime de Exceção n. 

1/2019 (CIA n. 0009930-98.8.11.0000), devolva-se a Secretaria da Vara 

para as providências pertinentes. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027830-22.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS SPERAFICO (EXECUTADO)

DILSO SPERAFICO (EXECUTADO)

BENICIO DANTAS DE SOUZA (EXECUTADO)

SPERAFICO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

LEVINO JOSE SPERAFICO (EXECUTADO)

ITACIR ANTONIO SPERAFICO (EXECUTADO)

RENATO LUIZ DALLAGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ BLAZIUS OAB - PR0031478A (ADVOGADO(A))

CERINO LORENZETTI OAB - PR39974 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Diante do contido na alínea “d” do Regime de Exceção n. 

1/2019 (CIA n. 0009930-98.8.11.0000), devolva-se a Secretaria da Vara 

para as providências pertinentes. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013482-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP (EXECUTADO)

CLAUDISSON FERREIRA BOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Diante do contido na alínea “d” do Regime de Exceção n. 

1/2019 (CIA n. 0009930-98.8.11.0000), devolva-se a Secretaria da Vara 

para as providências pertinentes. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054429-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS BHERING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-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 

1054429-27.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MESSIAS BHERING REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Tendo em vista o petitório da parte 

requerida de id 27770073, em que informou a alteração do valor da CDA 

objeto da demanda, e em consequência do valor da causa, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que o requerente manifeste e requeira o que 

entender de direito. 2. Intime-se. 3. Após, à conclusão. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002148-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSANIR QUEIROZ AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO OAB - MT24454/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 

1002148-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DEUSANIR QUEIROZ AFONSO 

REQUERIDO: Estado de Mato Grosso Vistos etc. 1. Primeiramente, recebo 

a emenda á inicial de id nº 25790583 com relação à hipossuficiência. 2. 

Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 e no capitulo 2.14.8 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), concedo a 

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. 

3. No que concerne a juntada da CDA ao feito, tenho que não restou 

cumprida na medida em que tanto o documento de id nº 25970587 quanto 

de 27644590 se tratam de Certidão de “CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS 

RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS 

GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA” e não das CDA’s que almejam a 

suspensão da exigibildiade. 4. Assim sendo, intime-se a parte autora para, 

querendo, trazer ao feito as CDA’s nº 20193365231 e 20191927461, no 

derradeiro prazo de 10 (dez) dias. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1060834-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DONILIO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSINO DE FREITAS PRIMO OAB - MT0017822A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais 

e trinta e oito centavos), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001398-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SARAGIOTTO SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-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 

1001398-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA CRISTINA 

SARAGIOTTO SILVA E SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

(Fazenda Pública Estadual) Vistos, etc. Maria Cristina Saragioto Silva e 

Souza, qualificada nos autos, ajuizou a presente Ação Declaratória c/c 

Anulatória, Obrigação de Fazer e Indenizatória Por Danos Morais Com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e Outro, visando a tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade dos créditos tributários que fundam as CDA’s nº 20162608, 

201718175, 2018790975 e 20191174398 e de quaisquer novos créditos 

tributários que se relacionem com a propriedade do veículo objeto da lide 

que possam ser constituídos em desfavor da Autora, bem como, que seja 

determinado ao Requerido que seja sustado qualquer protesto, em 

especial o consubstanciado na certidão positiva de protesto do 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá-MT, e exclua o nome da Requerente de qualquer 

cadastro de inadimplentes que tenha decorrido dos referidos créditos. 

Sustenta que teve crédito negado em razão de protesto perante o 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá-MT, referente a CDA nº 20162608, cuja origem 

do débito é o veículo de placas JZG-6672 e renavam 775212342, no valor 

de R$9.240,38 (nove mil e duzentos e quarenta reais e trinta e oito 

centavos), a qual está prescrita. Alega que vendeu o veículo anos antes 

da constituição do crédito, o qual foi comunicada a venda junto ao Detran 

em 26.10.2003, cuja inclusão se deu no dia 18.03.2004. Registra que 

perante o Detran-MT, o veículo permanece em seu nome como se de sua 

propriedade fosse, mesmo consta a anotação de comunicação de venda 

para Márcio Gonçalves de Queiroz, na data de 26.10.2003. No mérito 

requer a procedência dos pedidos. Anexou documentos. O feito foi 

inicialmente distribuído no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, 

que declinou a competência para este Juízo, conforme decisão de id nº 

20735910. No id nº 21231073 foi determinado à requerente para que 

recolhesse as custas processuais e regularizar o polo passivo da lide, o 
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que foi cumprido como se vê no id nº 22531044. Por despacho de id nº 

23752586 foi oportunizado à parte autora para acostar aos autos as 

CDA’s nº 201718175, 2018790975 e 20191174398. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, recebo a emenda à inicial 

de id nº 22531044, devendo-se o Sr. Gestor Judiciário incluir no polo 

passivo da lide o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN-MT. Compulsando os autos, verifico que a parte autora almeja a 

concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de 

difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. (...)”. In casu, constata-se a 

probabilidade do direito da parte autora, a qual está consubstanciada no 

Comprovante de Comunicado de Venda, o qual está indexada no id nº 

20727501, além do Extrato do Veículo de Placa JZG-6672, anexado no id 

nº 20727515, demonstrando que, o que viabiliza o deferimento da medida 

de urgência postulada pela parte nesse momento de análise perfuntória 

dos autos, se não vejamos: “DECLARATÓRIA – Pretensão de 

inexigibilidade de débito de IPVA e cancelamento de protesto – 

Admissibilidade – Comprovação de que a alienação do veículo é anterior 

ao fato gerador do tributo – O art. 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 13.298/08 

foi declarado inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial, na Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0055543-95.2017.8.26.0000 – Precedentes desta 

C. 9ª Câmara e Corte – Súmula nº 585 do E. Superior Tribunal de Justiça – 

Procedência da ação mantida – Honorários recursais ora fixados – 

Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10216037120178260114 SP 

1021603-71.2017.8.26.0114, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de 

Julgamento: 25/03/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/03/2019) O perigo de dano ou o resultado útil do processo configura-se 

no débito fiscal, que por si só acarreta prejuízos de difícil reparação. 

Portanto, cabível e possível a concessão parcial da liminar de tutela 

provisória de urgência no que concerne à CDA nº 20162608, a fim de 

suspender tão somente a sua exigibilidade. Com relação ao pleito de 

suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 20191174398, 2018790975 e 

201718175, registro que tais CDA’s estão inscritas em nome de Márcio 

Gonçalves de Queiroz, o qual não é parte do presente feito, não tendo, 

pois, a parte autora legitimidade para pleitear direito em nome de terceiro, 

razão pela qual, indefiro a suspensão da exigibilidade das CDA’s nº 

20191174398, 2018790975 e 201718175. Registro, por fim, que a 

concessão da tutela de urgência em questão não trará prejuízos às 

partes, eis que em caso de improcedência da presente demanda, os títulos 

poderão ser novamente protestados. ISTO POSTO, e com base nas 

alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, DEFIRO PARCIALEMNTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para o fim de suspender tão somente a exigibilidade da CDA nº 20162608 

bem como do protesto com nº 63408, no valor de R$9.333,06 (nove mil e 

trezentos e trinta e três reais e seis centavos), do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá-MT, além de obstar novos créditos tributários que se relacionem 

com a propriedade do veículo objeto da lide e excluir o nome da 

Requerente de qualquer cadastro de inadimplentes com relação ao débito 

em discussão, até ulterior deliberação. Expeça-se o necessário. 

Providencie-se a citação do requerido, para querendo, apresentarem a 

sua defesa no prazo legal. Após o prazo, retornem os autos conclusos. 

Com fulcro no artigo 4ª da Lei 1060/50 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. 

Intime e cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

M U N I C I P A L  A Ç Ã O  C A U T E L A R  A N T E C E D E N T E  N º 

1026582-50.2019.811.0041 Distrib.: 18/06/2019 Reqte: BANCO BMG S/A 

CNPJ Nº 61.186.680/0001-74 Reqdo: MUNICÍPIO DE CUIABÁ VALOR DA 

CAUSA: R$30.899,79- DECISÃO 12261 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Ação Cautelar Antecedente proposta 

eletronicamente via Pje em 18/06/2019, pelo BANCO BMG S/A em face do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e o valor atribuído à causa foi R$30.899,79- (ID 

21021515). O Banco Requerente aduz, em síntese, que “o propósito da 

presente ação, neste momento, é limitado à concessão da tutela 

antecipada em caráter antecede para fins de declarar a suspensão da 

exigibilidade do débito inscrito na dívida ativa municipal sob o nº. 

21715503, mediante a apresentação de depósito judicial integral do débito, 

na forma do artigo 9, II, da Lei n. 6830/80 e artigo 151, II, do Código 

Tributário Nacional.” sic, (ID 21021515). Ao final requereu: “a) deferir o 

pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, nos termos do artigo 

303, do Código de Processo Civil, para que seja declarada suspensa a 

exigibilidade do débito objeto da CDA n. 21715503, mediante a 

apresentação de depósito judicial do valor integral do débito, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, constados da distribuição do presente 

feito, sem prejuízo da imediata expedição de certidão positiva com efeito 

de negativa, para os devidos fins de direito; b) concedida a tutela 

antecipada, seja autorizado o aditamento à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oportunidade em que o Banco Requerente apresentará a 

complementação das argumentações, novos documentos, pedido principal 

e confirmação da tutela, nos termos do artigo 303, I, do Código de 

Processo Civil.”, sic, (ID 21021515). A petição inicial veio instruída com os 

documentos dos ID’s 21021698, 21021710, 21021711, 21021712, 

21021716, 21021722, 21021723 e 21021725. Em 19/06/2019 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública declinou da competência para 

processar e julgar esta ação cautelar em favor deste Juízo (ID 21033330). 

Em 24/06/2019 o Banco Requerente juntou aos autos cópia do depósito 

judicial do valor objeto desta ação (ID 21096719), bem como comprovante 

do pagamento antecipado das custas judiciais (ID 21097631). Em 

02/07/2019 este Juízo proferiu DECISÃO deferindo o pedido de tutela 

antecipada em caráter antecedente, para declarar a suspensão da 

exigibilidade do crédito inscrito na CDA Nº 21715503, face o depósito 

judicial do seu valor integral, bem como determinando ao Município 

Requerido a emissão de certidão positiva com efeito de negativa em favor 

do Banco Requerente, desde que não existam outros débitos pendentes 

(ID 21267544). Em 05/07/2019 o Município Requerido apresentou 

CONTESTAÇÃO, informando, preliminarmente, o cumprimento da tutela 

concedida por este Juízo, tendo suspendido o crédito fiscal sub judice, 

“ficando franqueada à Parte Requerente a emissão de certidão positiva 

com efeito de negativa”, sic. No mérito, alegou a ausência de probabilidade 

do direito invocado e de culpa de sua parte (ID 21407267), juntando na 

ocasião “EXTRATO SUSPENSÃO” (ID 21407269). Em 22/07/2019 a Parte 

Autora peticionou nos autos para ADITAR o Procedimento de Tutela 

Antecipada em Caráter Antecedente, requerendo a alteração da classe 

processual para AÇÃO DECLARATÓRIA DE RITO ORDINÁRIO, DE 

NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPOSIÇÃO DE 

PENALIDADE, pugnando por: “a) determinar a manutenção da suspensão 

da exigibilidade do débito objeto desta demanda, tal como formulado – e 

concedido – no pedido de tutela antecipada em caráter antecedente; b) 

determinar citação/intimação do Município de Cuiabá – PROCON, para, 

assim querendo, responder aos termos da presente ação; e c) ao final, 

julgar procedente o pedido e tornar definitiva a medida liminarmente 

concedida, declarando a nulidade do processo administrativo e a 

consequente inexigibilidade da multa imposta através do procedimento 

administrativo nº. 011/2012, seja em razão da violação aos princípios da 

ampla defesa, do contraditório, da legalidade, da motivação, ou ainda, em 

virtude da ausência de conduta antijurídica praticada pelo Banco 
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Requerente, tudo na forma acima exposta. d) subsidiariamente, requer 

seja reduzida a multa imposta ao Banco Autor, em atenção aos critérios 

expostos. e) em qualquer hipótese requer seja a parte Ré condenada nos 

ônus advindos da sucumbência.”, sic. Aduz o Banco Autor, em síntese, a 

nulidade dos autos de infração, a violação aos princípios da ampla defesa 

e do contraditório, da motivação, da legalidade, da razoabilidade e da 

proporcionalidade (ID 21976652), juntando na oportunidade os 

documentos de ID’s 21977217, 21977218 e 21977222. Em 22/01/2019 a 

Secretaria deste Juízo certificou que a Parte Requerente apresentou o 

aditamento à petição inicial no prazo legal, encaminhando, na mesma 

desta, estes à conclusão (ID 28250614). Eis o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, observo que o 

Banco Autor apresentou tempestivamente o pedido principal nestes autos, 

nos termos do Art. 303, § 1°, inc. I, do CPC, assim sendo, DEFIRO o pedido 

de aditamento à petição inicial de ID 21021515. Por outro lado, quanto ao 

pedido da tutela antecipada antecedente, o Art. 303, § 1°, inc. II, do CPC, 

determina que, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas 

para a audiência de conciliação ou de mediação, sem a necessidade de 

nova citação da Parte Requerida, todavia, o objeto da ação refere-se a 

CRÉDITO INDISPONÍVEL da Fazenda Pública, na dicção do Art. 141 do 

CTN, razão pela qual DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação e, consequentemente, DETERMINO: I. Considerando 

que este feito já se encontra classificado na CLASSE PROCESSUAL 

correta, qual seja, Procedimento Comum Cível, PROCEDA o Sr. Gestor 

Judiciário à correta alteração no Sistema PJe TJMT quanto ao nome da 

ação e qualificação das Partes (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO 

neste feito (ATO ORDINATÓRIO). II. Após, DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município 

Requerido, através do Procurador Fiscal que subscreveu a contestação 

de ID 21407267, para apresentar CONTESTAÇÃO à esta ação ordinária, 

no prazo de TRINTA DIAS, conforme comanda o Art. 303, § 1°, inc. III, do 

CPC (ATO ORDINATÓRIO). III. Havendo juntada de novos documentos com 

a contestação CERTIFIQUE sobre o fato e tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) ao Banco Autor para 

IMPUGNAÇÃO, no PRAZO DE QUINZE DIAS, nos termos do Art. 437, §1°, 

do CPC (ATO ORDINATÓRIO). INTIME (PJe e DJe) o Banco Autor, através 

de seu Advogado Constituído, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do 

CPC. INTIME (PJe e DJe) o Município Requerido, através do Sr. Procurador 

Fiscal que subscreveu a contestação de ID 21407267, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º, todos do CPC. PUBLIQUE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

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. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, 

à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246 . 

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. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

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

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

processo. § 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput 

deste artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro 

prazo maior que o juiz fixar; II - o réu será citado e intimado para a 

audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334; III - não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na 

forma do art. 335. § 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 

I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. § 

3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á 

nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. § 4º Na 

petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar 

o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. 

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do 

benefício previsto no caput deste artigo. § 6º Caso entenda que não há 

elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional 

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de 

ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Art. 

335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4º, inciso I ; III - prevista no art. 231 , de acordo com o modo como foi feita 

a citação, nos demais casos. § 1º No caso de litisconsórcio passivo, 

ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6º , o termo inicial previsto no inciso II 

será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. § 2º Quando ocorrer a hipótese do 

art. 334, § 4º, inciso II , havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da 

ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da 

data de intimação da decisão que homologar a desistência. 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. ... FIM
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1050871-47.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/11/2019 17:14:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DEOZIDINA MARIA DA COSTA CPF Nº 

241.510.921-53 - CONTRIBUINTE 734972792 CDA's Nºs 2016 / 1263602; 

2017 / 1507423; 2018 / 1720867 e 2019 / 1796378. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.029.0415.001. VALOR DA CAUSA: R$ 6.134,42- 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 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 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 

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 1003276-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 10:57:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: COMPRAO SUPERMERCADOS LTDA - ME CNPJ Nº 

81.621.658/0002-01 - CONTRIBUINTE 292 CDA's Nºs 2016 / 1366272; 

2017 / 1561190; 2018 / 1610087 e 2019 / 1907476. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.1.45.003.0988.001 VALOR DA CAUSA: R$ 54.965,13- 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 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 

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 
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realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

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 
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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: 1003319-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANGELO PILLON (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 1003319-52.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 13:46:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO ANGELO PILLON CPF Nº 042.237.808-91 - 

CONTRIBUINTE 31865 CDA's Nºs 2016 / 1290443; 2017 / 1472792; 2018 / 

1692026 e 2019 / 1793825. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.25.013.0328.001. VALOR DA CAUSA: R$ 11.670,47- 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 
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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-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 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

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) 
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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: 1003382-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE APARECIDA SEIDL (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 1003382-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 15:55:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: VIVIANE APARECIDA SEIDL CPF Nº 032.683.178-98 

- CONTRIBUINTE 734843594 CDA's Nºs 2016 / 1365393; 2017 / 1479778; 

2018 / 1728677 e 2019 / 1834026. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.038.0737.002. VALOR DA CAUSA: R$ 6.745,29- 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) 

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-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 
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(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 
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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 1003318-67.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 13:43:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JESSICA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA CPF Nº 

041.177.891-98 - CONTRIBUINTE 734915894 CDA's Nºs 2016 / 1289020 

2017 / 1465909 2018 / 1693490 2019 / 1881655 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.34.005.0012.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.350,08- 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 
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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-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 
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serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

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 
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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: 1003322-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003322-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 13:54:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO PAULO DA SILVA CPF Nº 207.037.911-68 - 

CONTRIBUINTE 260118 CDA's Nºs 2016 / 1355164; 2017 / 1490206; 2018 / 

1592694 e 2019 / 1796288. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.43.016.0160.001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.627,22- 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) 

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-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 
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04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

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 
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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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CUIABÁ EXECUTADO: GEISON BREIER CPF Nº 690.008.671-34 - 

CONTRIBUINTE 734836329 CDA's Nºs 2016 / 1330671; 2017 / 1481672; 

2018 / 1678517 e 2019 / 1920639. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.25.037.0867.235. VALOR DA CAUSA: R$ 6.920,56- 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. 
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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-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 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

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 
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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 1003328-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 14:06:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO PAULO RAMALHO CAETANO CPF Nº 

002.398.541-01 - CONTRIBUINTE 360072 CDA's Nºs 2016 / 1337956; 2017 

/ 1475779 e 2018 / 1677374. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.21.018.0232.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.068,99- 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) 

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-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 
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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 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 
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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 1003337-73.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 14:21:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSILEY CARRIJO RAFAEL CPF Nº 844.167.771-91 

- CONTRIBUINTE 336563 CDA's Nºs 2016 / 1361386; 2017 / 1573605; 2018 

/ 1726394 e 2019 / 1911371. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

.01.5.35.078.0727.346 VALOR DA CAUSA: R$ 6.267,82- 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) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 
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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-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 
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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, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 66 de 407



MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003314-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA ZUNOETA MENDIETA (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 1003314-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 13:37:10 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: IOLANDA ZUNOETA MENDIETA CPF Nº 

128.934.472-87 - CONTRIBUINTE 734827894 CDA's Nºs 2016 / 1346809; 

2017 / 1524836; 2018 / 1726919 e 2019 / 1831285. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.34.035.0120.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.615,64- 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) 

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-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 
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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 

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 
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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 1003333-36.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 14:15:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE RODRIGUES NETO CPF Nº 021.963.289-87 - 

CONTRIBUINTE 24620 CDA's Nºs 2016 / 1305289 2017 / 1484084; 2018 / 

1598285 e 2019 / 1827925. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.038.0034.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.871,43- 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) 

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 
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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-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 
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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: 1003302-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA (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 1003302-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/01/2020 12:52:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FERNANDES MAXIMO EVANGELISTA CPF Nº 

091.662.111-15 - CONTRIBUINTE 18035 CDA's Nºs 2016 / 1268923; 2017 / 

1580247; 2018 / 1704246 e 2019 / 1843945. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.33.007.0160.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.963,55- 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) 

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-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 
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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 

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 
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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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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 1055878-20.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/11/2019 13:00:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SUPERMERCADO TONIAZZO LTDA - ME CNPJ Nº 

10.241.912/0002-90 - CONTRIBUINTE 734811946 CDA's Nºs 2016 / 

1388379; 2016 / 1391629; 2016 / 1396842; 2016 / 1404247; 2016 / 

1404248 e 2016 / 1406541. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 99487 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.888,45- 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) 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 
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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-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 
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citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003825-79.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2019 00:00:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ Nº 60.701.190/1563-76 

- CONTRIBUINTE 171104 CDA Nº 1587894 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

83962 VALOR DA CAUSA: R$ 18.109,48- SENTENÇA 196 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída 

inicialmente de forma física em 11/05/2018, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. – CNPJ Nº 60.701.190/1563-76, 

pretendendo o recebimento do crédito não tributário inscrito na CDA Nº 

1587894 venc. 16/02/2007, decorrente de CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – 

DESRESPEITO AS NORMAS DE ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTOS 

BANCÁRIOS, que recaiu sobre a Inscrição Municipal Nº 83962, e o valor 

atribuído à causa foi R$36.218,22- (ID 27051786). A petição inicial veio 

acompanhada de cópia da CDA supracitada (ID 27051786). Em 21/05/2018 

o Juízo da Vara Esp. de Meio Ambiente Juizado Volante Ambiental 

determinou a intimação do Município Exequente para informar “(...) qual a 

origem do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 158794 (fl. 05), 

uma vez que consta a descrição do crédito não tributário e a natureza da 

dívida como tributária.” sic, no prazo de 05 dias (ID 27057002). Na data de 

11/06/2018 o Município Exequente requereu a juntada da CDA corrigida e 

atualizada de nº 1421707 venc. 20/04/2006, no valor de R$18.109,48- (ID 

27057003). Em 11/09/2018 o Juízo da Vara Esp. de Meio Ambiente Juizado 

Volante Ambiental proferiu a seguinte decisão, “Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 2º, da Resolução n. 023/2013/TP, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ex officio, de minha 

competência jurisdicional (...)” sic (ID 27057004). Com vista dos autos, em 

09/10/2018 o Município Exequente requereu a RECONSIDERAÇÃO da 

decisão de declínio de competência, alegando que a CDA executada é de 

origem de multa aplicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

tendo juntado o Processo Administrativo nº 420346-3 (ID’s 27057005, 

27057006, 27057007, 27057008, 27057009, 27057010, 27057011, 

27057012, 27057013, 27057014, 27057015, 27057016, 27057017, 

27057034, 27057035, 27057036 e 27057037). Em 11/09/2018 o Juízo da 

Vara Esp. de Meio Ambiente Juizado Volante Ambiental INDEFERIU o 

pedido de reconsideração postulado pelo Município Exequente, tendo em 

vista que a matéria discutida é em relação ao tempo de espera na fila do 

banco, não sendo de natureza ambiental (ID 27057038). Os autos foram 

REDISTRIBUÍDOS a este Juízo em 13/03/2019 - ID 29952234. Em sede de 

Regime de Exceção 2019, em 30/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da 

CGJ Dr. José Arimatéa Neves Costa (Portaria n. 42/20119 – CGJ) 

determinou a citação por carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 27057039). Na mesma data, 

foi anexado aos autos o Extrato do Contribuinte 171104 - Inscrição 83962, 

onde se lê que a CDA nº 1587894, do Auto de Infração 34558, Divida 

22491727, vencimento16/02/2007 totalizava o valor de R$ 37.869,77- Em 

06/12/2019 a Secretaria deste Juízo expediu a seguinte certidão: “Certifico 

que o Processo nº 0003825-79.2019.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos da 

Portaria Conjunta n. 1076/2019-PRES-CGJ, de 16 de agosto de 2019, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 27051787). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída 

(11/05/2018 – ID 27051786), o crédito não tributário inscrito na CDA Nº 

2018/1587894 (ID 27051786), vencida em 16/02/2007, já se encontrava 

prescrita, pois já haviam transcorrido mais de cinco anos do vencimento 

do crédito decorrente de CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DESRESPEITO AS 

NORMAS DE ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. Com 

efeito, sabe-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo (REsp 1105442/RJ), consolidou o entendimento de que na 

hipótese de execução fiscal para cobrança de multa administrativa 

imposta pela Administração Pública, quer Estadual, quer Municipal é 

aplicável o prazo prescricional quinquenal do Art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, não se aplicando nem as regras do Código Civil, nem as 

normas do Código Tributário Nacional, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA 

ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 

INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de 

cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal 

de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em 

que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). 2. 

Recurso especial provido.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp 1105442/RJ, Rel. 

Ministro HAMILTON CARVALHIDO, julgado em 09/12/2009, DJe 

22/02/2011). (negritei). Portanto, constatado no caso destes autos 

eletrônicos o decurso do prazo de cinco anos do vencimento do crédito 

executado, antes da distribuição processual em 11/05/2018, a decretação 

da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: “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, evidencia-se que o Município Exequente 

quando distribuiu a petição inicial em 11/05/2018 já não possuía mais o 

direito a esta ação de execução em relação à CDA Nº 2018/1587894 (ID 

27051786), vencida em 16/02/2007, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade do crédito não tributário 

representado pelo referido título executivo, por força da incidência do Art. 

1° do Decreto nº 20.910/1932, face a denominada prescrição direta. 

Ressalta-se que o Juízo da Fazenda Pública não deu causa à prescrição 

no caso presente, não se aplicando aqui o disposto na Súmula STJ 106, 

porque a multa administrativa 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, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008, 

portanto, a decretação da prescrição direta é medida de rigor, nos termos 

da Súmula STJ 409. Neste sentido, confira o seguinte julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre cobrança tributária 

análoga à hipótese em exame: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – 

DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO 2º, § 3º DA LEI Nº 

6.830/80 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 2º, § 

3º, da Lei nº 6.830/80 dispõe sobre a suspensão do prazo prescricional 

até a inscrição do débito em dívida ativa, não se aplicando a débitos já 

inscritos. O lapso temporal de 05 (cinco) anos, entre a constituição 

definitiva do crédito até o ajuizamento da ação, enseja o reconhecimento 

da prescrição. (TJMT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0003158-25.2010.8.11.0004, Ap 

170556/2016, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

(negritei). Assim, com fundamento no Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, 

combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITO o crédito não tributário inscrito na CDA Nº 2018/1587894 (ID 

27051786), vencida em 16/02/2007, anexada à exordial e, 

consequentemente, DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL N° 0003825-79.2019.8.11.0041, 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 2018/1587894 (ID 27051786), da relação de Créditos 

da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição direta, 

bem como, DETERMINO a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJE, incluída nesta Execução Fiscal, por 

causa da ocorrência da prescrição direta antes da distribuição desta 

Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial, nos termos dos 

Arts. 269, § 3º e 270, Parágrafo único, do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). 

INTIME também desta sentença extintiva a Parte Executada, por Carta 

Registrada (AR), em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 

e 274 do CPC/2015 (ATO ORDINATÓRIO). DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar a esta sentença o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015, conforme expressa determinação do § 

3º, inc. II do referido Artigo, vez que o valor da causa está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO), DÊ BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL NA DISTRIBUIÇÃO 

E NO SISTEMA PJe (ATO ORDINATÓRIO) e ARQUIVEM definitivamente 

estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). 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 - SÚMULA STJ 106 "Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência.” - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao 

aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 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 § 1° 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:... II - decidir, 

de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição;... - DECRETO 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. - LEI 6.830, DE 22/09/1980: 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: ... § 2º - O 

despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. 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)... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) 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 1050194-17.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 04/11/2019 17:41:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DELLA VALLE & OBERSTEINER ADVOGADOS 

ASSOCIADOS CNPJ Nº 02.198.512/0001-30 - CONTRIBUINTE 177041 

CDA's Nºs 2019/1925798; 2019/1925799; 2019/1925800; e 2019/1925801. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 60505 – MULTA VALOR DA CAUSA: 

R$2.973,45- 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DELLA VALLE & OBERSTEINER 

ADVOGADOS ASSO – CNPJ Nº 02.198.512/0001-30, pretendendo o 

recebimento dos créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 

2019/1925798 2019/1925799; 2019/1925800; e 2019/1925801, referentes 

ao não pagamento de ISSQN - FALTA DE RECOLHIMENTO OU 

RECOLHIMENTO A MENOR, que recaíram sobre a Inscrição Municipal Nº 

60505, e o valor atribuído à causa foi R$2.973,45- (ID25341026). A petição 

inicial veio acompanhada de cópias das CDA’s supracitadas (ID 

25341025). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, observo 

que quando esta Execução Fiscal foi distribuída (04/11/2019 – ID 

25341026), os créditos tributários inscritos nas CDA’s Nºs 2019/1925798 

2019/1925799 e 2019/1925800 (ID 25341025 – p. 2 a 4), vencidas 

respectivamente em 20/12/2013, 20/01/2014 e 20/02/2014, já se 

encontravam prescritos, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do 

vencimento do Recolhimento ou Recolhimento a Menor de ISSQN, 

conforme preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III 

- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. Imperioso se ter em conta que o 

ISSQN é um tributo da terceira espécie acima, portanto sujeito a 

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, e sua constituição definitiva 

ocorrerá na data da declaração espontânea do contribuinte à autoridade 

administrativa competente, conforme preceitua o Art. 150 do CTN, mas, em 

havendo inadimplência do Contribuinte, sem prévia declaração, deve ser 

aplicada a regra geral, efetivando-se o LANÇAMENTO DE OFÍCIO, a 

primeira espécie de lançamento acima, em conformidade com o Código 

Tributário Nacional, que no inciso II do Art. 149 dispõe: "Art. 149 - O 

lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa 

nos seguintes casos: ... II - quando a declaração não seja prestada, por 

quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.” Na espécie, 

não havendo recolhimento espontâneo do ISSQN aos cofres municipais, o 

direito de a Fazenda Pública executar o crédito tributário constituído pelo 

lançamento oficial extingue-se após cinco anos, contados da notificação 

do lançamento, que se dá através do envio do carnê ao contribuinte no 

seu endereço, sendo o termo inicial da prescrição a DATA DO 

VENCIMENTO estabelecido no respectivo CARNÊ DE PAGAMENTO. Nesse 
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sentido, colha-se o seguinte arresto, verbis: “EXECUÇÃO FISCAL. ISS. 

TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO COMUM. 

OCORRÊNCIA REFERENTE AO ISS DOS EXERCÍCIOS DE 2006. APELO 

IMPROVIDO. O termo inicial da prescrição para a cobrança de ISS é a data 

do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento 

em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública. Na 

execução fiscal, a prescrição que pode ser decretada de ofício, com 

fulcro no art. 219, § 5º, do CPC é aquela ocorrida antes da propositura da 

ação. Este entendimento está consolidado na Súmula 409, do STJ.” (TJBA, 

Terceira Câmara Cível, Relatora Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 

APL 0077067-43.2011.8.05.000, J. 13/11/2012 e Pub. 17/11/2012). 

(negritei). No presente caso, observo que entre as datas dos vencimentos 

das CDA’s Nºs 2019/1925798, venc. 20/12/2013; 2019/1925799, venc. 

20/01/2014 ; e 2019/1925800, venc. 20/02/2014 (ID 25341025 – p. 2 a 4), 

e a data da distribuição desta Execução Fiscal via PJe em 04/11/2019, já 

haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei nº 

5.172/1966 – CTN. Dessa forma, inexistindo a determinação da citação 

pessoal da Parte Devedora ou Executada decorridos cinco anos do 

vencimento do tributo, conforme o inciso I do Art. 174 do CTN, pois ainda 

não existia esta Execução Fiscal, inexistiu a interrupção da prescrição do 

título executivo mencionado, forçoso reconhecer que a prescrição já 

ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal já não possuía 

mais o direito à pretensão executiva em relação às CDA’s Nºs 

2019/1925798, venc. 20/12/2013; 2019/1925799, venc. 20/01/2014 ; e 

2019/1925800, venc. 20/02/2014 (ID 25341025 – p. 2 a 4), quando 

distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência 

de uma das condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade 

total do crédito tributário inicialmente executado, por força do caput do Art. 

174 do CTN, acima transcrito, face o advento do prazo prescricional do 

crédito tributário das CDA‘s acima. Ressalta-se que este Juízo não deu 

causa à decadência 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. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174, ambos do Código 

Tributário Nacional, combinados com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITOS os créditos tributários inscritos nas 

CDA’s Nºs 2019/1925798, venc. 20/12/2013; 2019/1925799, venc. 

20/01/2014 ; e 2019/1925800, venc. 20/02/2014 (ID 25341025 – p. 2 a 

4),anexadas à exordial e, consequentemente, PARCIALMENTE EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DAS CDA’s Nºs 2019/1925798, venc. 20/12/2013; 2019/1925799, 

venc. 20/01/2014 ; e 2019/1925800, venc. 20/02/2014 (ID 25341025 – p. 2 

a 4), da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO as suas EXCLUSÕES DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO 

SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis. 

Considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 

despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, e 

tendo em vista que o CRÉDITO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE inscrito na 

CDA Nº 2019/1925801, venc. 07/12/2018, não está prescrito, DETERMINO 

O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Por corolário, ante o disposto no 

Art. 292, § 3º do CPC/2015, DETERMINO, de ofício, a correção do valor da 

causa, equivalente ao valor da referida CDA remanescente, de R$992,01-, 

dessa forma, PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário às necessárias alterações 

e anotações no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO nestes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO). A seguir: I. Para fins do § 2º do 

Art. 8º da Lei nº 6. 830/1980 – L.E.F. c/c Art. 802 do CPC, CITE a Parte 

Executada por Carta AR, para pagar O CRÉDITO REMANESCENTE, 

acrescido de juros, multa de mora e encargos apontados na CDA Nº 

2019/1925801, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF. 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 do crédito executado, no PRAZO DE TRÊS DIAS, 

a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários 

advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 

827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC/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 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 no período, sob pena de ARQUIVAMENTO DO FEITO 

ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 
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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 – 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados 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 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). INTIME desta decisão o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe e DJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME também desta decisão 

a Parte Executada pessoalmente, por Carta AR, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADA: IOLANDA GONÇALVES DE MORAES - ME CNPJ Nº 

03.737.253/0001-30 - CONTRIBUINTE 186851 CDA Nº 2015 / 1239497 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 69679. VALOR DA CAUSA: R$ 3.459,74- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE ... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à 

Parte Executada em epígrafe, distribuída em 14/11/2019 via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA indicada 

acima e anexada com a inicial, referente a MULTA – NÃO RECOLHIMENTO 

DE DAM NEGATIVA, que recaiu sobre a INSCRIÇÃO MUNICIPAL 69679 (ID 

26113495 e 26113497). Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Observo 

que quando esta Execução Fiscal foi distribuída em 14/11/2019, o crédito 

administrativo inscrito na CDA nº 1239497, vencida em 23/08/2013, já se 

encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais de seis anos do 

vencimento da MULTA, conforme preceitua o Art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, aplicável ao presente caso, verbis: 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. Com efeito, sabe-se que o E. 

Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de 

Recurso Repetitivo (REsp 1105442/RJ), de que é aplicável o prazo 

prescricional quinquenal do Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, na 

hipótese de execução fiscal para cobrança de multa administrativa 

imposta pela Administração Pública, quer Estadual, quer Municipal, não se 

aplicando ao caso as regras do Código Civil, nem as normas do Código 

Tributário Nacional, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 

Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo 

prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa 

de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível 

o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). 2. Recurso especial 

provido.” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011). 

(negritei). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 

DO CPC. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

DECRETO 20.910/32. PRAZO QÜINQÜENAL. INAPLICABILIDADE DO 

PRAZO VINTENÁRIO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 

535, II DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. ... 2. ... 3. .. 4. ... 5. A Administração 

Pública, no exercício do ius imperii, não se subsume ao regime de Direito 

Privado. 6. Ressoa inequívoco que a inflição de sanção às ações contra 

as posturas municipais é matéria de cunho administrativo versando direito 

público indisponível, afastando por completo a aplicação do Código Civil a 

essas relações não encartadas no ius gestionis. 7. A sanção 

administrativa é consectário do Poder de Polícia regulado por normas 

administrativas. 8. A aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe 

a incidência recíproca do prazo do Decreto 20.910/32 nas pretensões 

deduzidas em face da Fazenda e desta em face do administrado. 9. 

Deveras, e ainda que assim não fosse, no afã de minudenciar a questão, 

a Lei Federal 9.873/99 que versa sobre o exercício da ação punitiva pela 

Administração Federal colocou um pá de cal sobre a questão assentando 

em seu art. 1º caput: "Prescreve em cinco anos a ação punitiva da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de 

polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da 

data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, 

do dia em que tiver cessado." 10. A possibilidade de a Administração 

Pública impor sanções em prazo vintenário, previsto no Código Civil, e o 

administrado ter a seu dispor o prazo qüinqüenal para veicular pretensão, 

escapa ao cânone da razoabilidade, critério norteador do atuar do 

administrador, máxime no campo sancionatório, onde essa vertente é 

lindeira à questão da legalidade. 11. Outrossim, as prescrições 

administrativas em geral, quer das ações judiciais tipicamente 

administrativas, quer do processo administrativo, mercê do vetusto prazo 

do Decreto 20.910/32, obedecem à qüinqüenalidade, regra que não deve 

ser afastada in casu. 12. Destarte, esse foi o entendimento esposado na 

2ª Turma, no REsp 623.023/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.11.2005: 

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO 

ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE 

NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - 

DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. Se a relação que deu 

origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem 

aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que a 

exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num 

vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a 

exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a 

disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, 

porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se 

impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às 

dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do 

princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido." 13. Precedentes 

jurisprudenciais: REsp 444.646/RJ, DJ 02.08.2006; REsp 539.187/SC, DJ 

03.04.2006; REsp 751.832/SC, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, DJ 

20.03.2006; REsp 714.756/SP, REsp 436.960/SC, DJ 20.02.2006. 14. 

Agravo regimental desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, AgRg no Ag 951.568/SP, julgado em 22/04/2008, DJe 02/06/2008). 

(negritei). Por outro lado, sabe-se que a prescrição é causa de extinção 

de qualquer crédito, a favor ou contra a Fazenda Pública, nos termos do 

Decreto nº 20.910/1932 e dos Princípios da Simetria e Isonomia 

Constitucional, segundo consolidada jurisprudência das Cortes Superiores 

acima transcritas, aplicando-se por isso ao caso presente 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, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

já não possuía mais o direito à pretensão executiva em relação à CDA nº 

1239497, vencida em 23/08/2013, em razão da incidência da prescrição 

direta do crédito administrativo, impondo a este Juízo o reconhecimento ex 

officio de ausência de uma das condições desta ação de execução, qual 

seja, a exigibilidade do crédito administrativo executado. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública Municipal não deu causa à prescrição no caso 

presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o 

crédito administrativo executado 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, DJe14/10/2008. 

Assim, com fundamento no Art. 487, inc. II c/c Art. 927, inc. III do 

CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o crédito administrativo 

inscrito na CDA nº 1239497, vencida em 23/08/2013, referente à Inscrição 

Municipal nº 69679 (ID 26113495) – Contribuinte 186851 – Devedora 

IOLANDA GONÇALVES DE MORAES - CNPJ Nº 03.737.253/0001-30, 

consequentemente, DECLARO EXTINTA, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe). Após o trânsito em 

julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO 

COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA nº 1239497, 

vencida em 23/08/2013, referentes à Inscrição Municipal nº 69679 (ID 

26113495) – Contribuinte 186851 – Devedora IOLANDA GONÇALVES DE 

MORAES - CNPJ Nº 03.737.253/0001-30, da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, 

pela Fazenda Pública Municipal 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 direta antes da propositura desta Execução 

Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos Arts. 26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME desta 

sentença o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

subscritor da exordial (PJe e DJe). INTIME também desta sentença extintiva 

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 à esta sentença, conforme expressa determinação do § 3º, inc. 

III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor da causa (R$ 3.459,74) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja R$ 

522.500,00-. Após o trânsito em julgado, EXCLUA-SE A CDA ACIMA DO 

REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, porque está prescrita. 

A seguir, DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE 

definitivamente estes autos eletrônicos nos Relatórios e Sistema PJe. 
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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 SÚMULA STJ 

106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” “PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-NECESSÁRIA. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CRÉDITO. MULTA. NATUREZA 

ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DIREITO PÚBLICO. CC E CTN. 

INAPLICABILIDADE. DECRETO 20.910/32. 1. Possível alegar a prescrição 

em exceção de pré-executividade, desde que para se aferir a sua 

ocorrência não seja necessário dilação probatória. (Precedente, q.v., verbi 

gratia: EREsp 388.000/RS, Relator p/ acórdão Ministro José Delgado, Corte 

Especial, DJ 28.11.2005 p. 169.) 2. As prescrições administrativas em 

geral obedecem ao prazo qüinqüenal previsto no Decreto nº 20.910/32, 

visto que a relação que dá origem ao crédito em cobrança assenta-se nas 

normas de Direito Público, não tendo, portanto, aplicação a prescrição 

constante do Código Civil. (Precedente, q.v., verbi gratia: REsp 623.023/RJ, 

Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 14.11.2005.) 3. Recurso especial 

não-provido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), REsp 

694.850/RJ, julgado em 03/06/2008, DJe 19/06/2008). -LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI Nº 6.830/1980): Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita 

ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. -CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 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. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 

julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos 

quais estiverem vinculados. ... -LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964 - ESTATUI 

NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou 

não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. § 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. § 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. § 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda 

estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à 

taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do 

devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da 

inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização 

monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes 

aos débitos tributários. § 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. § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional. FIM

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033097-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS COSTA JUNIOR OAB - SP162907 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 1033097-04.2019.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 

26/07/2019 14:07:11 EMBARGANTE: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ Nº 47.497.367/0001-26 EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

VALOR DA CAUSA: R$5.511,78- SENTENÇA 463 VISTOS EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

distribuídos eletronicamente via PJe em 26/07/2019, por dependência à 

EXECUÇÃO FISCAL N.º 1004290-42.2017.8.11.0041, pela Empresa 

TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 47.497.367/0001-26 em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sem atribuição de valor à causa (ID 

22101923). Em 27/08/2019 este Juízo proferiu DECISÃO determinando a 

intimação da Parte Embargante para que informasse corretamente sobre 

qual é a Execução Fiscal a que os presentes Embargos se referem, bem 

como que se manifestasse acerca de eventual litispendência (ID 

22801738). Em 29/08/2019 a Parte Embargante peticionou nos autos para 

requerer a DESISTÊNCIA desta ação, face à interposição dos Embargos à 

Execução n° 1039688-16.2018.8.11.0041(ID 23007128). Em 10/10/2019 os 

autos vieram à conclusão. Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre 

o pedido de DESISTENCIA requerido pela Embargante (ID 23007128), 

convém registrar que não obstante a ação de Embargos à Execução 

Fiscal seja regida pela sistemática da Lei nº 6.830/80, aplica-se por força 

do disposto no Art. 1º da referida Lei, as disposições constantes do 

Código de Processo Civil. Com efeito, a desistência da ação, por ser 

instituto de natureza eminentemente processual, somente poderá ser 

deferida até a prolação da sentença e, se apresentada após a 

apresentação de resposta, apenas com a anuência da parte contrária ou, 

se esta não anuir sem motivo justificado, a critério do Juízo, nos termos 

dos §§4º e 5º do Art. 485 do CPC/2015, ex vi: “ Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: § 4º Oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5º A desistência 

da ação pode ser apresentada até a sentença.” Desta feita, tratando a 

desistência de prerrogativa de quem propõe a ação, podendo ocorrer a 

qualquer tempo dentro do processo, desde que a contestação não tenha 

sido oferecida pela parte adversa, conforme preceitua o dispositivo de lei 

acima transcrito, hipótese esta versada nos autos, nada mais resta a este 

Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de apresentado pela Parte 

Embargante, para que surta seus efeitos legais, consoante disposição 

contida no Paragrafo Único do Art. 200, Paragrafo Único do CPC/2015, 

bem como EXTINGUIR este processo eletrônico sem julgamento do mérito, 

face o disposto no Art. 485, inc. VIII, § 5º do CPC/2015. ISTO POSTO, 
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HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela Parte Embargante em 

29/08/2019 (ID 23007128), e, consequentemente, com fundamento nos 

Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, §§ 4º e 5º do CPC/2015, DECLARO 

EXTINTOS, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, estes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO Nº 1033097-04.2019.8.11.0041 – PJe, interpostos por 

TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 47.497.367/0001-26 em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONDENO a Parte Embargante ao 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

inscrição em Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 

da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e 

Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar a Parte Embargante 

em honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município 

Requerido, tendo em vista que no caso concreto não ocorreu a 

angularização processual. INTIME (PJe e DJe) a Parte Embargante, através 

de seu Advogado Constituído (ID 23007128), conforme determinam os 

Arts. 271 e 274 do CPC/2015. Não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE acerca do trânsito em julgando, DÊEM-SE BAIXAS nos 

Relatórios e Sistema PJe e, a seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins 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 

lja - 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. - 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. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 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. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência 

da ação; ... FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40003 Nr: 1506-49.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO -PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Vitor Pereira - 

OAB:OAB/ 19.848

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido do d. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL de fl. 60/61, por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte 

executada para, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovar as alegações 

acostadas às fls. 56/57, mormente quanto à transferência da área objeto 

do TAC de fls. 13/18.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 17 de setembro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40500 Nr: 1815-70.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Richard Jaune

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o recurso de apelação é tempestivo, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte, 

para apresentar contrarazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54543 Nr: 2381-82.2019.811.0082

 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: RONALDO VANCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GUARITÁ BORGES 

BENTO - OAB:207.199, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - 

OAB:7276B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50962 Nr: 469-50.2019.811.0082

 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: GEOVANIO MARQUES FERREIRA

 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:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte, para apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 2884-06.2019.811.0082

 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: JOEL NAVARRO

 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:

 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.: 55262 Nr: 2828-70.2019.811.0082

 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: IDEMAR DAL BEM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT 9465

 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.: 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:

 s, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, manifestar acerca da 

contestação de fls. 90/93, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 1365-69.2014.811.0082

 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): JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, GIULIANO CURVO 

MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA PEREIRA 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.305/B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB/MT4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:OAB/MT 4617

 Certifico que considerando o afastamento do magistrado autorizado pelo 

TJMT, fica cancelada a audiência do dia 12/02/2020, sendo redesignada 

para o dia 03/06/2020 às 14h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28968 Nr: 976-16.2016.811.0082

 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): Valdemir Paraizo, MARCIANO PARAÍSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, Josimar Vitor Pereira - OAB:19848/O

 Certifico que considerando o afastamento do magistrado autorizado pelo 

TJMT, fica cancelada a audiência do dia 11/02/2020, sendo redesignada 

para o dia 02/06/2020 às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31216 Nr: 12686-84.2013.811.0002

 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): MARCO ANTONIO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que considerando o afastamento do magistrado autorizado pelo 

TJMT, fica cancelada a audiência do dia 11/02/2020, sendo redesignada 

para o dia 02/06/2020 às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35885 Nr: 2595-44.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Fontes Corrêa da 

Costa - OAB:25118/O

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte, para apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38720 Nr: 624-87.2018.811.0082

 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): MADEFORTE INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI 

EPP, EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEFORTE INDUSTRIAL MADEIREIRA 

EIRELI EPP, CNPJ: 03271335000132, Inscrição Estadual: 130357219 e 

atualmente em local incerto e não sabido EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO, Cpf: 

05666626124, Rg: 24168548, Filiação: Maria de Jesus Souza Ribeiro e 

Antonio Marcos da Silva Ribeiro, data de nascimento: 25/06/1995, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a), comerciante, 

Telefone 66-3536-1139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: delito descrito no no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/98

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MADEFORTE 

INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI EPP e EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO, 

qualificados nos autos, em razão de ter transportado madeira com guia 

florestal inválida em 08.09.2017, imputando-lhes a prática do delito descrito 

no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Alega que a carga 

transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão 

ambiental.2. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal – 

indícios de autoria (fls. 10/11, 21 e 45/47) e prova da materialidade (fls. 

16/17, 21/28 e 62) – e não sendo verificada nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 395, do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) 

acusado(s), dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela 

mencionado.3. Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado 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. §1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. §2.º Não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista ao Ministério 

Público para que requeira o que entender necessário.7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40003 Nr: 1506-49.2018.811.0082

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO -PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Vitor Pereira - 

OAB:OAB/ 19.848

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido do d. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL de fl. 60/61, por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte 

executada para, no prazo de 20 (vinte) dias, comprovar as alegações 

acostadas às fls. 56/57, mormente quanto à transferência da área objeto 

do TAC de fls. 13/18.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 17 de setembro de 2019.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 11848-60.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JORGE TITO DA SILVA FILHO

JANE MARIA PEREIRA DA SILVA

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): JANE MARIA PEREIRA DA SILVA, Cpf: 89062418104, 

Rg: 1301386-6 SSP MT Filiação: Jorge Tito Pereira da Silva e Maria Pereira 

da Silva Filha, data de nascimento: 28/07/1978, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, casado(a), vendedora, Endereço: Rua Q, Qd. 61, Nº 33, 

Bairro: Voluntários da Pátria, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): JORGE TITO DA SILVA FILHO, Cpf: 00152719199, Rg: 1407193-2 

SSP MT Filiação: Jorge Tito da Silva e Maria Pereira da Silva Filha, data de 

nascimento: 19/10/1979, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

moto-taxista, Endereço: Rua O, Quadra 62, Casa 08 - 3ª Etapa, Bairro: 

Voluntários da Pátria / Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, Rg: 14242737 SSP MT Filiação: 

Jorge Tito da Silva e Maria Pereira da Silva Filha, data de nascimento: 

20/11/1973, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, Endereço: 

Rua O, Qdra 63, Casa 35, Bairro: Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar os acusados, JORGE TITO DA SILVA FILHO, JANE 

MARIA PEREIRA DA SILVA e LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

06/03/2020, às 09h00m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc.Designo a sessão de julgamento pelo 

Tribunal do Júri para o dia 06 de março de 2020, às 09h.Às providências. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SEBASTIÃO DO 

ESPIRITO SANTO JUNIOR, digitei.

Cuiabá - MT, 29 de janeiro de 2020.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 572383 Nr: 15260-47.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05 (CINCO)

Intimando:DRA. ANA CAROLINA BULHÕES OAB/MT 11.257

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes recursais no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):ANNY ELLY TEODORO

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379170 Nr: 19750-30.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFRAN DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT, 

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB/MT 10.006 DR. 

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA OAB/MT 9.983

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/03/2020 ÀS17:00 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):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401234 Nr: 5859-63.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍDIA PENHA GONCALVES - 

OAB:2886-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DRA. ELÍDIA PENHA GONÇALVES OAB/MT 2.886-A

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 600380 Nr: 40660-63.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Rodrigo Fernandes da Silva, Rg: 25456385 SSP MT 

Filiação: Arci Benedito da Silva Filho e Eunice Fernandes dos Santos, data 

de nascimento: 23/08/1991, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), chapa/desempregado, Endereço: Centro de Ressocialização 

de Cuiabá - Mt, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Artigo 155, § 4°, Inciso II, c/c 14, II do 

CP, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) 

acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodrigues da Silva

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 601194 Nr: 41397-66.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FERNANDA BARROS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES QUEIROZ - OAB:

 PROCESSO Nº 41397-66.2019.811.0042 (Código: 601194)

Vistos etc.

Ante remessa dos presentes autos a este Juízo, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para que se manifeste.

Às providências.

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2019.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 601194 Nr: 41397-66.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FERNANDA BARROS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES QUEIROZ - OAB:

 PROCESSO N.º 41397-66.2019.811.0042 (CÓDIGO: 601194)

 Vistos etc.

I - Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.

II – Cite(m)-se a(s) acusada(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder 

à acusação.

Colacione no mandado a advertência de que a(s) denunciada(s), 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 artigo 1.373, § 3º, da CNGC, indagando a(s) acusada(s) se 

ela(s) pretende constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado 

defensor público ou dativo para patrocinar a defesa, consoante o artigo 

1.373, § 4° da CNGC.

Caso a(s) denunciada(s) informe que possui advogado, determino que o 

Oficial de Justiça indague-a 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 da ré – artigo 

1.373, § 1°, da CNGC.

III - Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa da 

acusada, devendo, para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

IV – 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 artigo 1.472, § 2º.

V – Conste no mandado de citação que na hipótese de restituição de bens 

apreendidos, junto ao requerimento de restituição a ré deverá apresentar 

comprovante de propriedade e, tratando-se de veículo, a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido.

 VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se.

 VII – Com relação ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva para que 

a ré seja submetida ao regime de monitoramento eletrônico verifico que a 

acusada não pôde ser ouvida em sede policial por estar sob efeitos de 

entorpecentes e não há nos autos informações sobre o seu endereço ou 

local onde poderá ser localizada.

 Ao que tudo indica, trata-se de usuária de drogas que usa a região do 

bairro Porto como local de uso de entorpecentes e ali, mantém-se pelas 

ruas.

A falta de endereço indica que a liberdade da ré atrapalhará a instrução 

criminal e esta, somada ao uso indiscriminado de entorpecentes torna 

relevante o risco de a ré evadir-se do local da culpa.

Além disso, a acusada usou de grave violência, tendo a vítima declarado 

que ficou sufocada pelo enforcamento que sofreu e que não morreu 

porque terceira pessoa o ajudou. Segundo a vítima, a ré lhe enforcou 

porque queria comida e estava sob efeito de drogas.

 Sendo assim, a manutenção da ré no mesmo ambiente, estando claro que 

se trata de pessoa altamente viciada em entorpecentes, representa claro 

risco de reiteração criminosa.

Tanto isso é verdade que a ré possui antecedentes criminais, embora seja 

tecnicamente primária.

Portanto, indefiro, por ora, o pedido de revogação e, a fim de garantir a 

ordem pública e a instrução processual tendo em vista, por outro lado, o 

dever de preservação da liberdade e de uso da prisão como ultima ratio, 

determino que seja expedido ofício à unidade prisional onde a ré 

encontra-se custodiada para que informem o seu atual estado psíquico, 

bem como se a mesma recebeu algum tratamento, se aparentemente 

possui condições de responder a esta ação penal e se declarou o seu 

endereço, como forma de adiantar a análise sobre a necessidade de 

manutenção da prisão.

 Às providências.

Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2019.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 578261 Nr: 20808-53.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX SOARES ARAÚJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAX SOARES ARAÚJO, Cpf: 

05115215101, Rg: 2500592-8, Filiação: Erizilva Soares Araújo, data de 

nascimento: 20/10/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

atendente na empresa subway, Telefone 993382894/992607208. 

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: 20808-53.2019.811.0042 (Código: 

578261)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU:MAX SOARES 

ARAÚJO Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o MAX SOARES 

ARAÚJO não foi citado pessoalmente (fl. 83).Diante disso, acolho o 

parecer ministerial de fl. 85 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. 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, 24 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.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 07 de setembro de 2018, 

por volta das 15h00min, em via pública, situada na Avenida Oátomo 

Canavarros, no Bairro Bela Vista, nesta urbe e comarca, o denunciado 

MAXX SOARES, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, 01 (um) 

motocicleta HONDA/CG 125 Fan, de cor preta, placa NJK-2176, avaliada 

indiretamente às fls. 43 em R$ 4.496,00 ( quatro mil e quatrocentos e 

noventa e seis reais), consciente da origem ilícita do bem, eis que 

tratava-se do produto de roubo ocorrido no dia 22/08/2018, conforme 

Boletim de Ocorrência nº 2018.264626, pertecente à vítima MAYKON 

DOUGLAS DE PAULA BERNARDO. Ante o exposto, denuncia-se MAXX 

SOARES ARAÚJO como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569323 Nr: 12404-13.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER, 

Cpf: 03390983171, Rg: 21432910, Filiação: Maria de Souza Gribler e 

Leonir José Gribler, data de nascimento: 05/01/1990, brasileiro(a), natural 

de Peixoto de Azevedo-MT, solteiro(a), empresário, Telefone 65 99281 

7054. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12 de Setembro de 2018, no estabelecimento 

comercial denominado Capital Transportes e Mudanças, situado no rua 05, 

Q. 10, nº 02, Bairro Residencial JK, em Cuiabá-MT, o denunciado Paulo 

Henrique, aproupriou-se, indevidamente, de 01 armario, tipo estante, 01 

armário tipo sapateira, 01 cristaleira, 01 aparador, 01 armário de canto, 05 

vidros da cristaleira, 01 ar condicionado 12.000 btus, 01 espelho 

decorativo com moldura de granito, 01 espelho console do aparador 

decorativo, 01 armario de plastico com gavetas, caixas grandes com 

objetos de uso pessoal, vestuário, calçados, bolsas, bijuterias, livros tese 

de doutorado, documentos pessoais, objetos de cozinha, pertencentes a 

vitima Maria Imelda Leite dos Anjos.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 12404-13.2019.811.0042 (Código: 

569323)AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU:PAULO HENRIQUE 

DE SOUZA GRIBLER Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o 

PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER não foi citado pessoalmente (fls. 

99 e 101).Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 102 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. 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, 24 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, FABRICIO FIGUEIREDO 

NASCIMENTO, 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.: 51478 Nr: 3555-77.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, ante às ausências das testemunhas.

 II – Acolho o pedido ministerial, concedendo-lhe vista pelo prazo de 03 

(três) dias para manifestação.

 III – Após, volte-me concluso.

IV – 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

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO

Advogado do Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518565 Nr: 10803-06.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NOGUEIRA - OAB:

 Após o MM. Juiz prolatou a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Acolho o pedido ministerial, intime-se a vitima Felipe no endereço 

descrito acima para a próxima solenidade, sendo essa: 19/02/2020 Às 
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16:00.

II – Saem os presentes intimados.

 III – 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

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

Advogado em causa própria/ Réu

SUZANE DA SILVA BORGES

Testemunha de defesa

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29732 Nr: 1854-18.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GUIMARÃES ALMEIDA, GEOVANE 

FONTOURA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOELSON ELIAS DE 

ARRUDA - OAB:21577/O

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DA DECISÃO DE FLS.256: (...)Isto 

posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

do acusado VANDERLEI GUIMARÃES ALMEIDA, e determino a imediata 

expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor o 

acusado. No mais, atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a 

ausência de convicção que permita absolver sumariamente o(s) réu(s) 

(artigo 397, do Código de Processo Penal-CPP. Designo o dia 18.03.2020, 

às 16h30, para audiência de instrução e julgamento.Cuiabá/MT, 28 de 

janeiro de 2020. SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489508 Nr: 28983-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAM EUSTÁQUIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:24241

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA DR. IVAM EUSTAQUIO DA SILVA 

JUNIOR, OAB-MT N°24.241, PARA APRESENTAR AS RAZÕES DE 

APELAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 608801 Nr: 48192-88.2019.811.0042

 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): EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA, 

FRANCISNEY VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia do réu Francisney, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553319 Nr: 43954-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICLAYR ALMEIDA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Impulsiono estes autos para intimar o patrono constituído, ante a certidão 

de fls. 174, para que compareça a audiência designada para a data de 

17/03/2020, às 14:00 horas juntamente com a testemunha: José Kamilo de 

Souza Sabino, independentemente de intimação desta, sob pena de 

desistência tácita da referida testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 563284 Nr: 6818-92.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENILDA ALT DA SILVA SOARES DE 

LIMA, JEAN ADRIEL CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto em favor do réu JEAN, à fl. 234, 

em seus legais e jurídicos efeitos, por ser tempestivo (certidão de fl. 233).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.

Antes, porém, procedam-se as anotações necessárias, conforme 

determina o artigo 346 da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 572073 Nr: 14998-97.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMITRIA ALESSANDRA DIAS DE CAMPOS, 

JONATTAN HENRIQUE GARCIA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto em favor do réu Jonattan, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 264).

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pela ré 

Demitria, em seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de 

fl. 254).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento dos recursos.

Procedam-se as anotações necessárias, conforme determina o artigo 346 

da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 573189 Nr: 16040-84.2019.811.0042

 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): GERLLE SANTOS BRITO, DANIEL MENDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALISON RODRIGUES DE 

BRITO - OAB:22.355/O, Tayane Carolyne Gonçalves Borges - 

OAB:24210, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 324, procedam-se as devidas 

baixas e anotações em relação ao réu GERLLE.
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RECEBO o recurso de apelação interposto em favor do réu DANIEL, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 315).

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 325, nomeio o Defensor Público 

que oficia junto a esta Vara Especializada para dar continuidade ao 

patrocínio do denunciado DANIEL, devendo, para tanto, ser intimado para 

apresentar razões recursais em favor do mesmo.

Posteriormente, encaminhem-se os autos para o Ministério Público para 

apresentar suas contrarrazões.

Na sequência, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Antes, porém, procedam-se as anotações necessárias, conforme 

determina o artigo 346 da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 611441 Nr: 2135-75.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PAULO BIAVATTI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR PAULO CORREA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DA SILVA LIMA - 

OAB:81640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O querelante requereu Justiça Gratuita.

Assim, intime-se o querelante, por intermédio de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a alegada insuficiência de recursos 

para suportar as custas e taxas com a distribuição da ação, devendo 

acostar documentos comprobatórios dos seus gastos mensais, sob pena 

de rejeição da queixa crime (art. 806 do CPP).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 418357 Nr: 23635-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA COSTA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a).

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, 

podendo este fato ser utilizado como justificativa para o eventual não 

oferecimento de suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 

28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 388060 Nr: 2171-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPITO ALFREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17504/MT

 “Visto,

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram 

a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 

da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução 

penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a).

 Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das 

condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério 

Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, 

podendo este fato ser utilizado como justificativa para o eventual não 

oferecimento de suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 

28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

Expeça-se a guia de execução das condições estabelecidas neste 

acordo, encaminhando-a, devidamente instruída, ao Juízo da Execução 

Penal desta Comarca.

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo a 

acusada, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das 

condições que acima aceitou cumprir. Ás providências. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Intimem-se e cumpra-se.”.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 580937 Nr: 23271-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA, DIEGO 

MARCELO DA SILVA, ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT, MARIANA LIMA DE ALMEIDA ARRUDA - OAB:24211

 .VI. Após a citação do réu, expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para 

oitiva de testemunha(s) civis e militares arrolada(s) na denúncia 

residente(s) em outra(s) Comarca(s), com prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento, intimando-se previamente as partes para, no prazo de 5 

dias, apresentarem os seus quesitos que acompanharão a missiva.Tendo 

em vista que a expedição da carta precatória não suspende a instrução 

processual, nos termos do art. 359, §1º, do CPPM e, em consonância com 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a inversão da oitiva 

de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a 

inquirição é feita por meio de carta precatória (HC 167.900/MG, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 

13/10/2011). DETERMINO a intimação da defesa para a apresentação do 

rol de testemunha. Desde já, autorizo a expedição de carta precatória para 

inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, caso residam em outra 

Comarca.VII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 

horas após a sessão de instrução designada neste ato, opor as exceções 

a que se refere o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, igualmente, 

poderá opor exceções na forma do art. 408 do CPPM.VIII. Intimem-se. IX. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 354479 Nr: 16138-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHULZ GALVÃO DA SILVA, 

ELIZEU ESTEVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DA NEVES - 

OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS.

Considerando que este magistrado foi escalado para realizar as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 90 de 407



Audiências de Custódia no Fórum da Capital na data anteriormente 

aprazada, REDESIGNO a sessão outrora designada para o dia 18 DE MAIO 

DE 2020, ÀS 15H00.

Saliento que na data ora designada será deliberado sobre o teor da 

informação contida no ofício de ref.: 135.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 580937 Nr: 23271-65.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA, DIEGO 

MARCELO DA SILVA, ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT, MARIANA LIMA DE ALMEIDA ARRUDA - OAB:24211

 Intimação dos réus, na pessoa dos seus advogados constituídos para 

CIÊNCIA: a)ciência da decisão proferida em 14.10.2019; b)da expedição 

de carta precatória para Comarca de Cáceres/MT, para inquirição das 

testemunhas de acusação, bem como, apresentar quesitos visando 

instruir a referida missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 572004 Nr: 6065-61.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CLESIO DOMANSKI NECKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - 

OAB:21642/0/MT

 VISTOS.

Considerando que este magistrado foi escalado para realizar as 

Audiências de Custódia no Fórum da Capital, REDESIGNO a sessão 

outrora designada para o dia 20 DE MAIO DE 2020, ÀS 15H00.

Consigno que caso alguma testemunha não seja localizada, a Sra. Gestora 

Judiciária deverá abrir vista às partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, importando o eventual silencio em desistência tácita.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 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

 VISTOS.

Considerando que este magistrado foi escalado para realizar as 

Audiências de Custódia no Fórum da Capital, REDESIGNO a sessão 

outrora designada para o dia 20 DE MAIO DE 2020, ÀS 16H00.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 368976 Nr: 9201-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTINA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 “Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca das 

testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência 02)

II – Desde logo, designo o dia 29 de junho de 2020, às 15h30 para as 

oitivas das testemunhas faltantes, bem como o interrogatório da acusada, 

devendo a testemunha Eluino de Gusmão Martins ser conduzida 

coercitivamente, visto que ciente do ato (fl 214) não compareceu, 

tampouco apresentou justificativa.

III – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339562 Nr: 21324-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON SANTOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 27/01/2020

 CERTIFICO que o acusado KELSON SANTOS DE ARRUDA, portador do 

RG: 1648165-8 SSP/MT compareceu, nesta data, às 15h55min, perante a 

secretaria da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e foi intimado para 

a audiência redesignada para o dia 30/06/2020 ás 15h45min. Nada mais.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 450794 Nr: 27870-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FABRICIO DE SOUZA PANTALEÃO, 

LENILSON ANTONIO FERREIRA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson douglas rossetti 

bueno - OAB:25857/O, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro (fl. 207), DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 312777 Nr: 11210-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A 

ENTORPECENTES- DRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT
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 Vistos, etc.

Considerando que o condenado Adão Domigos de Almeida Silva não foi 

localizado pessoalmente para tomar ciência da sentença em nenhum dos 

endereços disponíveis nos autos, intime-o via edital, nos termos do art. 

392 e incisos do CPP, e também com observância ao disposto no art. 980, 

§ 8º da CNGC Judicial.

No mais, recebo a apelação interposta tempestivamente pelo sentenciado. 

Considerando que as razões já foram apresentadas, dê-se vistas ao D. 

Promotor de Justiça para oferecimento das contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as 

homenagens e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 526985 Nr: 18930-30.2018.811.0042

 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): THIAGO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a missiva expedida para oitiva da testemunha restante 

aportou cumprida às fls. 121/137, não havendo mais provas a serem 

produzidas, DECLARO encerrada a instrução processual.

De consequência, dê-se vistas dos autos às partes, primeiro ao 

representante do Ministério Público e, depois à Defesa, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, serem apresentadas as alegações finais.

Após e certificado o cumprimento da cota ministerial ofertada à fl. 05v, 

voltem-me os autos conclusos para proferir a sentença.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528773 Nr: 20585-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando: Réu(s): Joacil Manoel de Oliveira, Cpf: 20583940110, Rg: 

01124064 SSO MT Filiação: Domercio Agostinho de Oliveira e Maria 

Rodrigues de Oliveira, data de nascimento: 02/09/1999, brasileiro(a), 

natural de Rosário d'oeste-MT, casado(a), Endereço: Resid - Rua 

Dinamarca , 121, Bairro: Sucuri, Cidade: Cuiabá-MT,

Finalidade:Intimar o acusado, acima qualificado, da sentença condenatória 

de fls. 87/93

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO 

o acusado JOACIL MANOEL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nas 

penas dos artigos 217-A, c/c 226, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código 

Penal, com implicações da Lei 8.072/90, contra a menor Yndia Nara Assis 

Oliveira.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435131 Nr: 11344-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025, para que apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69846 Nr: 4868-34.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - 

OAB:11218-B

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada de defesa 

ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE OAB/MT 11218-B, da audiência designada 

para o dia 09 de março de 2020 às 17h30min.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410594 Nr: 25400-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DE OLIVEIRA, THIAGO AUGUSTO 

PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, RAFAELA GALESKI - OAB:20401/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVALDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

79192483100, Filiação: Estelita Maria da Silva e Valdir de Oliveira, data de 

nascimento: 12/06/1969, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), 

vendedor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. E, caso queira, apresente recurso no prazo legal..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO 

PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR OS RÉUS EDIVALDO DE 

OLIVEIRA e THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA, já qualificados nos 

autos, pelos crimes dos arts. 288 e 157, §2.°, incisos I, II e V, do Código 

Penal, sujeitando-os à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 03 

(três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em 

regime inicialmente fechado, devendo aguardar em liberdade o trânsito em 

julgado da presente sentença. Absolvo o acusado THIAGO AUGUSTO 

PIRES DA SILVA, pela prática do crime descrito no art.157, §2.°, incisos I, II 

e V, do Código Penal ( Empresa TRÊS AMÉRICA), nos termos do art. 386, 

VII, do CPP.Disposições FinaisCondeno os réus ao pagamento das custas 

e despesas processuais, pro rata, dividindo-se as custas pelo número de 

réus. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das 

Execuções Penais.Expeça-se Guia de Execução após decisão em 

segunda instância, na forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao 

Juízo da Execução Penal.Remeta-se a arma apreendida à Unidade do 

Exército sediada nesta Comarca, para os fins de direito.Notifique(m)-se a 

(s) vítima (s) desta decisão. Da sentença, intime-se o Ministério Público, o 

defensor e o acusado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de 

recorrer.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 
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Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Publique-se, em resumo 

e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Desmembre-se o processo 

com relação ao acusado MILTON ASSUNÇÃO DE SOUZA, que se 

encontra suspenso, nos termos do art. 366 do CPP.Cuiabá, 14 de agosto 

de 2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz 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, Vanlaer Pereira 

Guimarães, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 594453 Nr: 35351-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GOMES DE SOUZA, FRANCIELY VIEIRA 

BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, ISAQUE ROCHA 

NUNES - OAB:8125, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:, 

ROGER FERNANDES - OAB:8343

 Autos nº. 35351-61.2019.811.0042– CÓD. 594453

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Penal oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de TIAGO GOMES DE SOUZA e FRANCIELY VIEIRA BOTELHO, 

pela prática dos crimes tipificados nos artigos 331 (DESACATO) e 333 

(CORRUPÇÃO ATIVA) do Código Penal Brasileiro.

A denúncia fora recebida, às fls. 113/117, e foi expedido mandado de 

citação. Extrai-se que em relação a ré FRANCIELY VIEIRA BOTELHO foi 

postergado o recebimento da exordial acusatória para eventual proposta 

de transação penal, visto que a ré foi denunciada por delito de menor 

potencial ofensivo.

 Às fls. 151, foi certificado que o acusado TIAGO foi devidamente citado e 

intimado para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme preceitua o artigo 396 do CPP.

Às fls. 156, a defesa de TIAGO apresentou defesa preliminar, nada 

requerendo, apenas discordando totalmente da denúncia contra si 

oferecida, bem como, reservou-se o direito de provar sua inocência no 

decorrer da instrução processual e em alegações finais. Por fim, arrolou 

as mesmas testemunhas indicadas pelo Parquet.

É o relatório do necessário. Decido.

Compulsando os autos, nota-se que a defesa de TIAGO apresentou 

defesa preliminar, nada requerendo, apenas discordando da denúncia 

oferecida contra TIAGO, bem como, reservou-se o direito de provar sua 

inocência no decorrer da instrução processual e em alegações finais. Por 

fim, arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo Parquet.

1 - Desta forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de março de 2020, às 14h00min.

2 - Em relação à ré FRANCIELY, dê vista ao Ministério Público para se 

manifestar e requerer o que for de direito.

Intimem-se as partes e a defesa constituída nos autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 14 de novembro de 2019.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 594453 Nr: 35351-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GOMES DE SOUZA, FRANCIELY VIEIRA 

BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, ISAQUE ROCHA 

NUNES - OAB:8125, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:, 

ROGER FERNANDES - OAB:8343

 Autos n°. 35351-61.2019.811.0042 – CÓD. 594453

 VISTOS, ETC.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face TIAGO 

GOMES DE SOUZA e FRANCIELLY VIEIRA BOTELHO, pela prática dos 

crimes tipificados nos artigos 331 (DESACATO) e 333 (CORRUPÇÃO 

ATIVA) do Código Penal.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela designação da 

audiência para oferecimento da suspensão condicional do processo em 

relação à ré FRANCIELLY VIEIRA BOTELHO, tendo em vista que o delito 

imputado a ela tem a pena mínima prevista, inferior a 01 (um) ano de 

detenção, bem como, não foi verificado a existência de ações penais em 

curso em seu desfavor.

É o relatório. Decido.

O delito imputado à FRANCIELLY é o de DESACATO, previsto no artigo 331 

do Código Penal, vejamos:

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em 

razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

O artigo 89 da Lei nº. 9.099/95 dispõe:

 Art. 89: Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Desta forma, acolho a manifestação ministerial, de fls. 158, e designo a 

mesma data da audiência designada na decisão (fls. 157), qual seja dia 23 

de março de 2020, às 14h00min, para a realização da audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se

 Às providências.

Cumpra-se

 Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2019.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594453 Nr: 35351-61.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GOMES DE SOUZA, FRANCIELY VIEIRA 

BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, ISAQUE ROCHA 

NUNES - OAB:8125, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:, 

ROGER FERNANDES - OAB:8343

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do réu 

TIAGO GOMES DE SOUZA acerca da designação de audiência de 

instrução para o dia 23/03/2020 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 354500 Nr: 16162-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA JULIETA POMPEO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:4.699, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325

 AÇÃO PENAL Nº 16162-10.2013.811.0042 CÓDIGO 354500

VISTOS.

 Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público Estadual move em 

face de ANA JULIETA POMPEO DE BARROS, a qual foi absolvida pela 

prática do delito previsto no artigo 1º, inciso II da Lei nº 8.137/90, conforme 

fls. 474/479.

Às fls. 498/501, foi encartado aos autos o CD-roon, contendo o 

Julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, o 
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qual foi mantido a absolvição da acusada, conforme v. acordão proferido 

pela 3ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como o Julgamento do Agravo em Recurso Especial, o qual 

foi negado seguimento, conforme decisão monocrática proferida pelo 

Ministro João Otávio de Noronha.

 Pois bem.

Considerando o retorno dos autos da instância Superior, DÊ-SE vista às 

partes, para ciência do v. acordão proferido pela 3º Câmara Criminal do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

Monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial, pelo Ministro João 

Otávio de Noronha, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, e não havendo nada requerido pelas partes, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 Janeiro de 2020.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003459-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DOMINGOS DA SILVA (INVENTARIANTE)

ENEDINA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

ADENIZIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

CLEUNICE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ PEREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1003459-86.2020.8.11.0041. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE ABERTURA E HOMOLOGAÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO 

ARROLAMENTO COMUM proposta perante uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Cuiabá/MT – id. 28524741. Ocorre que, o presente feito fora 

equivocadamente encaminhado a este Juízo Especializado em Violência 

Doméstica. Desta forma, considerando a incompetência deste Juízo para 

analisar a pretensão da parte autora, proceda-se a redistribuição do 

presente feito ao Juízo Competente. REDISTRIBUA-SE com cautelas 

necessárias. Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono – via DJE. 

CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. 

JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 539500 Nr: 31030-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA PERES ABRÃO 

YAGHI - OAB:53.902, PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY - OAB:46.487

 Cód. 539500.

Vistos.

Considerando o petitório da Defesa de fl. 70, INTIMEM-SE os respectivos 

causídicos – via DJE, para que apresentem, no prazo legal, o Termo de 

Renúncia, nos termos na norma processual vigente, regularizando, pois, a 

representação processual dos presentes autos.

Sem prejuízo, desde já, DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 

08/06/2020 às 15h00min.

INTIME-SE a vítima, atentando-se ao novo endereço de fl. 67.

INTIME-SE o acusado, atentando-se ao novo endereço de fl. 70, inclusive 

para que constitua novo patrono nos autos ou esclareça se deseja ser 

patrocinado pela Defensoria Pública Criminal no presente feito, o que 

deverá ser expressamente certificado pelo Oficial de Justiça que cumprir 

a diligência.

INTIME-SE a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 550170 Nr: 41025-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FIGUEIREDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Souza Santana - 

OAB:23776/0

 Cód. 550170.

Vistos.

Em atenção ao pedido retro da Defesa, este Juízo procedeu o teste do CD 

colacionado à fl. 69, o qual funcionou perfeitamente com a reprodução de 

todas as mídias gravadas (depoimento da vítima e interrogatório do 

acusado), por meio do aplicativo Windows Media Player, sistema esse em 

que as partes deverão utilizar preferencialmente para reprodução das 

mídias.

 Desta forma, considerando que não há que se falar em qualquer prejuízo 

à defesa técnica do acusado, INDEFIRO o pedido retro de substituição do 

respectivo CD e DETERMINO a nova intimação da Defesa – via DJE, para a 

apresentação dos memoriais, no prazo legal.

Com o decurso do prazo, certifique-se e conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 587510 Nr: 29219-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACKSON DOS SANTOS CARVALHO, 

Cpf: 70870709160, Rg: 29151830, Filiação: Simone Pereira dos Santos e 

Josias Rodrigues de Carvalho, data de nascimento: 30/01/1995, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 

65-993134367. 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: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual 

em face de JACKSON DOS SANTOS CARVALHO, pela prática, em tese, 

do delito previsto no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

ambos do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor 
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da vítima MARLAYNE SILVA PINTO. Os indícios de autoria e materialidade 

estão caracterizados pelo boletim de ocorrência nº 2018.287014 e termo 

de declarações. Destarte, estando a denúncia em ordem e não sendo 

caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, RECEBO 

A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em Juízo, eis que presentes os 

indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no art. 396 do 

Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado JACKSON 

DOS SANTOS CARVALHO, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação, por escrito, salientando no mandado que não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2.º, 

Código de Processo Penal). Com a resposta, havendo arguição de 

preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual. Não sendo 

apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

Criminal que atue perante essa Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do acusado. 

EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado, 

ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da CNGC. Quanto ao 

delito de injúria, verifica-se que é procedido mediante ação penal privada, 

segundo o que dispõe os artigos 145 do Código Penal. Com efeito, a vítima 

tomou conhecimento da autoria delitiva, segundo o boletim de ocorrência 

acostado às fls. 16, em 11.09.2018, e até a presente data não ingressou 

com a competente queixa-crime, operando-se então, a decadência. Diante 

do exposto, quanto à suposta prática do crime previsto no artigo 140, 

caput do Código Penal, verifico que se operou a decadência do direito de 

queixa da ofendida, vez que transcorreu “in albis” o tempo para tanto, bem 

como ACOLHO o parecer Ministerial, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do indiciado JACKSON DOS SANTOS CARVALHO, com relação ao delito 

de injúria, com fulcro no art. 103, c/c art. 107, Inc. IV, ambos do Código 

Penal Brasileiro. Quanto a representação feita pela Autoridade Policial, 

pela decretação da prisão preventiva do acusado (fls.48/50). Vejo por 

bem indeferir o pedido, visto que, em consulta ao sistema Apolo, verifiquei 

que o acusado ficou segregado há 64 (sessenta e quatro) dias, pela 

prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 140, 140, §2º e art. 147, 

todos do Código Penal c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Bem como, foi 

determinado o seu monitoramento eletrônico pelo período de 06(seis) 

m e s e s  –  d e c i s ã o  d a t a d a  e m  2 3 . 0 7 . 2 0 1 9 ,  ( A u t o s 

nº20350-36.2019.811.0042 – Código 577783). Deste modo verifica-se a 

perda do objeto do pedido do D. Autoridade Policial (fls. 48/50), pois o 

acusado já ficou segregado por 64 (sessenta e quatro) dias em razão do 

descumprimento da medida protetiva. CIÊNCIA ao Ministério Público. Às 

providências. CUMPRA-SE. Cuiabá, 27 de setembro de 2019. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza 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, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 531945 Nr: 23702-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GARCIA BARBOSA 

- OAB:17134

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que com relação ao último informativo de 

descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da 

requerente, fora decretada a prisão preventiva do requerido nos autos de 

cód. 604140, na data de 19/12/2019.

Ainda, constato que a respectiva prisão cautelar fora revogada nesta 

data, inclusive com a concordância ministerial, com a determinação de 

expedição de contramandado de prisão, sobretudo em razão da vítima ter 

preferido não se manifestar sobre a eventual liberdade do requerido 

quanto contatada pelo Ministério Público naqueles autos, conforme cópia 

da decisão anexa.

Nessa ordem de ideias, considerando que já decorreu o prazo 

determinado de manutenção das medidas protetivas, nos termos da 

decisão de fl. 75, deixo de acolher o parecer ministerial retro e determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Intime-se pessoalmente a requerente acerca da presente decisão, 

esclarecendo que caso a mesma necessite de novas medidas protetivas, 

deverá comparecer na Delegacia e formalizar novo pedido em autos 

apartados.

Intime-se o requerido, por meio de seu patrono - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o decurso do prazo recursal, certifique-se e ARQUIVE-SE o feito, 

com a adoção das formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 322766 Nr: 1934-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ROSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE ARRUDA ALVES - 

OAB:17/867, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT

 Cód. 322766.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a publicação de fl. 234 saiu com nome 

diverso da patrona constituída pelo acusado à fl. 194, o que impõe a nova 

intimação da Defesa para as providências do despacho de fl. 230.

Desta forma, INTIME-SE a advogada Dra. DEISE JUSSARA ALVES – 

OAB/MT: 17.867 – via DJE, para que informe, no prazo legal, se continua 

patrocinado o réu nos presentes autos, sob pena de expedição de ofício à 

OAB para apuração de eventual desídia profissional. Caso a patrona não 

patrocine mais o acusado, deverá, no mesmo prazo, apresentar Termo de 

Renúncia, nos termos na norma processual vigente, regularizando, pois, a 

representação processual deste feito.

Sem prejuízo, desde já, DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 

14/04/2020 às 15h30min.

INTIME-SE a vítima, atentando-se ao novo endereço de fl. 232.

REQUISITE-SE o acusado – preso por outro processo.

INTIME-SE a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447352 Nr: 24311-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AGNALDO DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON AGNALDO DA SILVA 

NOGUEIRA, Cpf: 05828046128, Rg: 24922269, Filiação: Maria Helena da 

Silva Nogueira, data de nascimento: 15/02/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), servente/feirante, Telefone 992027317. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado ANDERSON AGNALDO DA SILVA NOGUEIRA, 

brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

15/02/1990, filho de Maria Helena da Silva Nogueira, portador do RG n. 

24922269, inscrito no CPF sob n. 058.280.461-28, residente e domiciliado 

à Rua Piriguara, casa 24, bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, nas 

sanções dos artigo 148, §2°, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do 
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Código Penal, praticados na forma do artigo 69, caput, do Código 

Penal.DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:Primeira fase:Destaco que a 

pena cominada para o crime do artigo 148, §2°, do Código Penal é de 02 

(dois) a 8 (oito) anos de reclusão.De acordo com o art. 68 do Código 

Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve 

o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do 

mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e 

personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências 

do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por 

sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da 

dosimetria.Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não 

há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu 

prejuízo.Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar 

o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de 

suas condições pessoais, mas também levando em consideração a 

situação em que o fato delituoso ocorreu.Após um estudo detalhado dos 

autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com 

grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.No que tange aos 

antecedentes criminais, embora o condenado possua contra si outras 

ações em curso, conforme folha de antecedentes criminais de fl. 74, tal 

circunstância não tem o condão de majorar a pena-base, face a vedação 

estatuída na Súmula 444 do e. STJ.As demais circunstâncias judiciais 

(motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da 

vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para 

prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a 

respeitoAssim, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.Segunda 

fase:Nesta fase, inexiste atenuante em benefício do sentenciado.Por outro 

lado, verifico que consta em desfavor do condenado a causa de aumento, 

prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.Por isso, 

valorando a causa de aumento “abuso de autoridade ou prevalecendo-se 

de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com 

violência contra a mulher na forma da lei específica”, MAJORO a 

pena-base em 04 (quatro) meses de reclusão.Desse modo, FIXO a pena 

nesta fase em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Terceira 

fase:Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser 

considerada, TORNO A PENA DEFINITIVA em desfavor de ANDERSON 

AGNALDO DA SILVA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/02/1990, filho de Maria Helena da 

Silva Nogueira, portador do RG n. 24922269, inscrito no CPF sob n. 

058.280.461-28, residente e domiciliado à Rua Piriguara, casa 24, bairro 

Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, no patamar de 02 (dois) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão.Por isso, em observância aos critérios 

previstos no artigo 59 c/c artigo 33, §2°, alínea “c”, ambos do Código 

Penal, estabeleço o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade.Quanto à substituição da pena privativa de liberdade 

por pena restritiva de direitos, DEIXO de aplica-la, pois o réu não preenche 

o requisito esculpido no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que 

os delitos em questão foram praticados no âmbito da Lei 11.340/2006 (ADI 

4424 e Súmula 588 do STJ).No que concerne à reparação dos danos 

causados pelas infrações (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), 

tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução 

processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.Já em relação 

ao cálculo de detração penal, deve ser procedido nos moldes do que 

dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, eis que o 

reconhecimento de tal benesse nesta fase processual, não implicaria na 

mudança do regime cumprimento de pena. Nesse sentido é o seguinte 

julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM 

ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ... REDUÇÃO POR FORÇA DE 

CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 

PENAL – ART. 50 DO CP E ART. 169 DA LEP – DETRAÇÃO DO PERÍODO 

DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – PLEITO DODIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – 

RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO... A detração prevista no 

art. 387, § 2º, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração 

do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução. Se a 

apelante permaneceu presa durante toda a instrução criminal em razão de 

flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do 

magistrado que negou à ré o direito de apelar em liberdade”. (Ap 

47753/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).Isento o acusado do 

pagamento de custas processuais, por ser pobre, na forma da Lei. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal. INTIME-SE o 

acusado pessoalmente.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral 

(art. 15, III da CF/88) e aos demais órgãos de praxe. Expeça-se a Guia de 

Execução Penal Definitiva. Lance o nome do réu no rol dos 

culpados.Expeça-se o necessário.Publique-se e Intimem-se. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 24 de julho de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza 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, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060813-06.2019.8.11.0041

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

LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA PRUDENCIO OAB - 655.036.861-87 

(REPRESENTANTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Vistos etc. Compulsando os autos observo que foi proferido 

decisão em ID 27651710 sendo deferido parcialmente os pedidos de tutela 

de urgência para conceder a guarda provisória dos filhos menores à 

Requerente, fixar alimentos em favor dos mesmos na quantia de R$ 

8.982,00 (oito mil novecentos e oitenta e dois reais), fixar alimentos 

provisórios em favor da Requerente na quantia de R$1.996,00 (um mil 

novecentos e noventa e seis reais) e, regulamentar o direito de visitas tão 

somente em relação ao menor Raul Prudêncio. Extrai-se ainda da 

supracitada decisão que, em relação ao outro filho menor do casal, qual 

seja, Rogério Prudêncio Filho, o qual, frisa-se, é portador de doença 

grave, restou determinado que ambas as partes apresentassem a melhor 

forma de visitas, em razão de suas necessidades especiais, no prazo de 

05 (cindo) dias. Consta ainda da decisão proferida em ID 27651710 a 

determinação para que seja realizado Estudo Psicossocial do caso e que o 

Laudo seja apresentado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, visando 

verificar a melhor forma de guarda dos filhos menores das partes. O 

Requerido compareceu espontaneamente nos autos por meio de seu 

Advogado, pugnando pela habilitação no feito, conforme se vê em ID 

27679803, juntando procuração em ID 27679804. Em ID 28039324 verifico 

que foi determinado desconto dos alimentos fixados em favor dos filhos 

menores e da Requerente diretamente na folha de pagamento do 

Requerido. Em ID 28201359 o Requerido compareceu novamente no feito 

requerendo o deferimento de tutela de urgência em caráter incidental para 

que seja deferida a guarda compartilhada dos filhos menores, 

especialmente em relação ao filho Rogério, tendo em vista seu estado de 

saúde ou, alternativamente, a fixação do direito de visitas em relação ao 

mesmo. Relatado o necessário. Decido. Prefacialmente, considerando que 

o Requerido compareceu espontaneamente ao feito (ID 27679803, 

27679804 e ID 28201359), resta suprida a necessidade de sua citação 

pessoal, conforme estabelece o §1º, do artigo 239, do Código de 

Processo Civil. No mais, com relação aos pedidos de tutela de urgência em 

caráter incidental pleiteados pelo Requerido em petição de ID 28201359, 

entendo que é imprescindível a realização do Estudo Psicossocial já 

determinado na decisão proferida em ID 27651710, todavia, diante da 

urgência e peculiaridade do caso em tela, entendo que o prazo para 

conclusão do mesmo deve ser retificado. Assim, DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo cumpra imediatamente a decisão proferida em ID 

27651710 no sentido de providenciar a realização do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL com partes, devendo o mesmo ser entregue no prazo 
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máximo de 30 (trinta) dias. Juntado o Laudo nos autos, intimem-se as 

partes na pessoa de seus Advogados via DJE para que, caso queiram, se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, após, abra-se vista ao Ministério 

Público Estadual por envolver interesse de menor incapaz (artigo 178, II, 

do CPC). De igual modo, CERTIFIQUE-SE o cumprimento da decisão 

proferida em ID 28039324 referente ao desconto em folha de pagamento 

do Requerido relativo aos alimentos outros fixados em favor dos filhos 

menores e da Requerente. Por fim, INDEFIRO o pedido de adiantamento da 

audiência de conciliação em razão da ausência de data livre na pauta de 

audiência desta Especializada, contudo, verifico a existência de audiência 

de conciliação designada para o dia 19/02/2020, às 13h20min, no 

processo de Medidas Protetivas número 1057068-18.2019.8.11.0041, 

relativo às mesmas partes do presente feito, oportunidade que poderão 

realizar acordo sobre as questões cíveis trazidas à baila. Intimem-se as 

partes na pessoa de seus Advogados via DJE. CUMPRA-SE APRESENTE 

DECISÃO COM EXTREMA URGÊNCIA. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. 

Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito em Substituição Legal

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

Processo Número: 1041919-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO BONATELLI OAB - MT10224-O (ADVOGADO(A))

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ATO ORDINATÓRIO 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, por seus 

Advogados, da audiência de conciliação e julgamento designada para o 

dia 15 de abril de 2020, às 15h00. para que compareçam a audiência 

acompanhados de suas testemunhas (3 testemunhas no máximo). 

CUIABÁ, 29 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-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1057068-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. K. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

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 

DECISÃO Vistos etc. I. De início, observo que a parte Requerente 

protocolou petição inicial relativa a uma Ação de Divórcio c/c Partilha de 

Bens, Guarda, Alimentos e Tutela Antecipada (ID 27608428 e demais 

documentos que acompanham), todavia, a via eleita não é adequada, 

devendo a referida ação ser distribuída de forma autônoma. II. Ademais, 

cumpre-me esclarecer ainda que a recente alteração incluída na Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, 

modificou a competência desta Vara Especializada, tendo o § 1º, do artigo 

14-A[1] da referida Lei, excluído da competência dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à 

partilha de bens. III. Com efeito, versando a presente ação sobre partilha 

de bens, ainda que cumulativamente com outros pedidos, é de se ilacionar 

que esta Vara Especializada não é mais competente ratione materiae para 

processar e julgar o presente feito, impondo-se, portanto, seja distribuída 

a uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca.´ IV. Feitas as 

necessárias ponderações e esclarecimentos, determino que a secretaria 

deste Juízo proceda à exclusão dos documentos contidos em ID 27594528 

ao ID 27609406 (todos relativos à petição inicial), cabendo a parte 

interessada promover a distribuição junto a uma das Varas de Família 

competente desta Comarca. V. Superada a questão acima, verifico que o 

Requerido se manifestou nos autos por meio da petição juntada em ID 

27177526, pugnando pela revogação da decisão que concedeu medidas 

protetivas em favor da Requerente (contida em ID 26781099) ou, 

alternativamente, que seja permitida a sua frequentação no lar conjugal 

para cuidar do filho portador de doença grave. VI. Ademais, verifico ainda 

a existência da Ação Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos de 

número 1060813-06.2019.8.11041, ajuizada pela Requerente, o qual o 

Requerido interpôs os mesmos pedidos contidos na petição de ID 

27177526 acima mencionada, sendo que naquele feito foi determinada a 

realização do Estudo Psicossocial para que seja analisada a melhor forma 

de guarda e visitas referente aos filhos menores das partes. VII. Em assim 

sendo, em observância ao artigo 9º, caput, e artigo 10º, ambos do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte Requerente na pessoa de seu 

representante legal para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. VIII. 

Transcorrido o prazo ou havendo manifestação da parte Autora, abra-se 

vista ao Ministério Público Estadual para que também se manifeste, no 

prazo legal. IX. No mais, aguarde-se a realização do Estudo Psicossocial a 

ser realizado nos autos de número 1060813-06.2019.8.11041, após, 

venham os autos conclusos para decisão. X. Oficie-se a Segunda Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prestando as informações 

solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. XI. Intimem-se. XII. Cumpra-se com 

urgência. XIII. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1048378-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

C. B. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. P. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

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 

DESPACHO Processo: 1048378-97.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CAROLINA BORGES DE MOURA GUERRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: RODRIGO PROSDOCIMO 

PANSERA GUERRA Vistos etc. Lucubrando o feito, observo que a parte ré 

apresentou resposta escrita (ID. 27480757). Intime-se a vítima por meio de 

seu patrono, via DJE, para em dez dias, se manifestar sobre a 

contestação de ID. 27480757. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. Assinado 

Eletronicamente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 4191-67.2009.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: FLCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - 

OAB:9223, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES OAB/SP 335.839 - OAB:335839, MICHELE DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:281328

 Imulsiono os autos com a finalidde de intimar a parte exequente Fabíola 

Lauren Castro Sulzbacher, por seu Advogado, para ciência do pagamento 

do débito alimentar pelo executado, bem como para manifestar no prazo 

de 10(dez) dias.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111821 Nr: 3502-42.2018.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, THBDA, CRBDA, ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900, Vanessa Crisley Gomes Pereira - OAB:8865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O

 Impulsionamento por Certidão

Autos nº 3502-42.2018

Certifico que, em cumprimento ao item 2 de fls.218/218v informo que a 

Perita Dra. Rosangela Kátia Sanches Mazzorana Ribeiro juntou aos autos 

às fls.225/227 a proposta de honorários para perícias psicológicas e 

currículo.

Certifico ainda que, em cumprimento ao item 3 de fls. 218/218v, encaminho 

os autos para a publicação de edital de intimação para a ciência das 

partes da proposta de honorários apresentada.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003371-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA RAMALHO LONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MOLINA OAB - MT23277-O (ADVOGADO(A))

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUTECO BAR E RESTAURANTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003371-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALANA 

RAMALHO LONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL PEREIRA 

MOLINA, GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: 

BUTECO BAR E RESTAURANTE 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: 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: 1003379-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003379-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILBENE FATIMA 

CORREA DE LEMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

FERNANDES TEIXEIRA 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: 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: 1003383-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA FERREIRA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1003383-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEJANIRA 

FERREIRA VALENTIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, MARIANA LIMA DE ALMEIDA 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: 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: 1003409-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DOS REIS CALCADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003409-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TELMA DOS REIS 

CALCADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE 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: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003419-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADINOR GONCALVES REZENDE (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. 1003419-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADINOR 

GONCALVES REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 
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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: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1016951-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

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: 15:10 . *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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003443-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003443-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MTCRED 

FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003454-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINAT CURSOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA CORREIA LINDORFER OAB - MT25552/O (ADVOGADO(A))

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. DE MATTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003454-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CINAT CURSOS 

EMPRESARIAIS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

FAHIMA NARCAY MILAS, ANA LAURA CORREIA LINDORFER POLO 

PASSIVO: N. L. DE MATTOS 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: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1002284-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

1002284-17.2019.8.11.0001 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: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O para que se manifeste no 

prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação 

do débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007718-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WITORIA RAYSSA DE OLIVEIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

1007718-84.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: RHAICA 

DORILEO PEREIRA LEITE - MT0018985A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010706-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABEL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

1010706-78.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: PAULO 

EDUARDO PRADO - MT16940-A para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009662-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/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))

 

1009662-24.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012752-40.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

1012752-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003478-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CRISTIAN KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003478-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFERSON 

CRISTIAN KLEIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA 

DE LIMA 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: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003487-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PORTO GOMES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PORTO GOMES NETO OAB - MT18524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003487-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

PORTO GOMES NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SEBASTIAO 

PORTO GOMES NETO 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: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003489-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003489-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL PINHO 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

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: 1ª 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, 29 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: 1008356-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO AUGUSTO DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008356-20.2019.8.11.0001 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) REQUERENTE: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 31/10/2019 

Hora: 14:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 19 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003507-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003507-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELINO 

XAVIER DE OLIVEIRA 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: 1ª 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, 29 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: 1008356-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO AUGUSTO DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

1008356-20.2019.8.11.0001 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) INTERESSADO: 

ALEXSANDRA THAYS REGINA - MT27209/B para, querendo, apresentar, 

no prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELY DA SILVA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003514-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELY DA SILVA 

PAES 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: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1009384-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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))

 

1009384-23.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011117-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-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))

 

Processo n. 1011117-24.2019.8.11.0001 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: 

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT0010097A-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

19/11/2019 Hora: 09:30 , 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, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011117-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-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))

 

1011117-24.2019.8.11.0001 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: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA - MT10097-O , para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003519-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003519-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO JORGE 

ZAMAR TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO CEZAR 

DE AQUINO TAQUES 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: 1ª 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, 29 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: 1011856-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/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))

 

1011856-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO 

PAULO MAIA OLIVEIRA - MT25681/O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013312-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SUELLEN DE SOUZA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013312-79.2019.8.11.0001 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: 

PAULO CEZAR DA ROCHA - MT25950-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 14/11/2019 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, 29 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013312-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINE SUELLEN DE SOUZA SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

1013312-79.2019.8.11.0001 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) EXECUTADO: LUIS 

CARLOS MONTEIRO LAURENCO - BA16780-O para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005350-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WILQUISON JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES (REQUERIDO)

M.M.CARNIELLO DELGADO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005350-05.2019.8.11.0001 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: RUTE 

SOUZA OLIVEIRA - MT0018250A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/10/2019 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. OBS.: LIMINAR 

DEFERIDA. CUIABÁ, 30 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005350-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WILQUISON JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ARIQUEMES (REQUERIDO)

M.M.CARNIELLO DELGADO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005350-05.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - 

MT17574-O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005357-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1005357-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO SILVA FERREIRA - MT0020957A , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 1ª JEC Data: 14/10/2019 

Hora: 10:30 , 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, 6 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005357-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

1005357-94.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAURICIO 

MARQUES DOMINGUES - SP0175513A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007636-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LUIZ NASCIMENTO 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))

 

1007636-53.2019.8.11.0001 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: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O , para se manifestar, no prazo 

de 5 dias, acerca dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003534-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003534-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIELE SOUZA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO FRANCA 

COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª 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, 29 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: 1003537-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003537-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS GONCALVES MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003959-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERREIRA BATISTA OAB - MG118678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA FILGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003959-15.2019.8.11.0001 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: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 1ª JEC Data: 

02/10/2019 Hora: 14:40 , 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, 21 de 

agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERREIRA BATISTA OAB - MG118678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA FILGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

 

1003959-15.2019.8.11.0001 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: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-O para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003539-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003539-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCELIA DA 

SILVA FILHO 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: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003453-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003453-05.2020.8.11.0001 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: 

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - MT27132/O, SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - MT10208-O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 

17:10 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008857-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA AQUINO (REQUERIDO)

 

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: 17:40 . *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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015465-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO PEDROSO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA LUCIA TRINDADE FREITAS (REQUERIDO)

SILVIO DA SILVA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

1015465-85.2019.8.11.0001 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: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A para indicar o endereço 

atualizado da parte promovida, sob pena de extinção.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LAURA DA SILVA FERREIRA MALECHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (REQUERIDO)

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003350-95.2020.8.11.0001 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: 

NAYARA DA SILVA CASULA - MT24774/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 17:30 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação 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)

 

Processo n. 1006445-70.2019.8.11.0001 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: 

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - MT5768-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 11/03/2020 Hora: 17:50 , 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, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017380-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELI TERESINHA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 08:30 . *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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017670-87.2019.8.11.0001

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:

LARISSA MARIA PORTIOLI DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 08:40 . *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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017976-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 08:50 . *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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017775-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JOSE DA SILVA SANTANA 01684889146 (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:00 . *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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003557-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003557-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HEMERSON 

GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELLAN KEILA DE 

MELO RODRIGUES POLO PASSIVO: KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA 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: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003559-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA PEREIRA MENEZES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003559-64.2020.8.11.0001 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: 

12/03/2020 Hora: 09:30 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI (REQUERENTE)

MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DA COSTA MARQUES OAB - MT16381-O (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA OAB - MT9776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1001199-59.2020.8.11.0001 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: 

JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - MT9776-O, AMANDA DA COSTA 

MARQUES - MT16381-O Advogados do(a) REQUERENTE: JULIANA 

FERREIRA GOMES DA SILVA - MT9776-O, AMANDA DA COSTA 

MARQUES - MT16381-O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:40 , 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, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003577-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BITENCOURT OLIVEIRA VASCONCELOS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROLINEAS ARGENTINAS SA (REU)

 

PROCESSO n. 1003577-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMANDA 

BITENCOURT OLIVEIRA VASCONCELOS DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI POLO PASSIVO: 

AEROLINEAS ARGENTINAS 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: 12/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003403-76.2020.8.11.0001

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:

KARINE SOARES DA SILVA GARCES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003403-76.2020.8.11.0001 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: 

12/03/2020 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003591-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RODRIGUES BARREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EXCELENCIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003591-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO ANTONIO 

RODRIGUES BARREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE 

CARVALHO, PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES POLO 

PASSIVO: AUTO ESCOLA EXCELENCIA 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: 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, 29 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: 1003596-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003596-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVALDO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE 

ALMEIDA ANDRADE 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: 1ª 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, 29 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: 1003600-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NAVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON NAVA NETO OAB - MA15796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003600-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MILTON NAVA 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON NAVA NETO POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL 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: 1ª 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, 29 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: 1003601-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE BATISTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003601-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIANE 

BATISTA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO 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: 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, 29 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: 1012641-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEFFERSSON PEREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/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))

 

1012641-56.2019.8.11.0001 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 DOS 

SANTOS LEITE - MT22620/O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003631-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AMARAL LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003631-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

AMARAL LUCENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 

BORGES 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: 1ª 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, 29 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: 1003632-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DA SILVA SERAFIM 54525519134 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003632-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

AILTON DA SILVA SERAFIM 54525519134 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: 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, 29 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: 1003390-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RUBIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT21378/E (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1003390-77.2020.8.11.0001 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

WAGNER ALVES DA SILVA - MT21378/E, MAIARA FERNANDA CARNEIRO 

- MT20371-O , da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/03/2020 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, 29 de janeiro de 2020.

Intimação 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))

 

Processo n. 1020021-33.2019.8.11.0001 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: 

ALAN ALMEIDA SANTOS - MT27462/O, JOSE EDUARDO REZENDE DE 

OLIVEIRA - MT26596/O , da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 31/03/2020 Hora: 16:00 , 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, 
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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, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003638-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADILSON BULHOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1003638-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBSON 

ADILSON BULHOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEBORA LAURA 

PENHA ALMEIDA, RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE POLO PASSIVO: 

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP 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: 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, 29 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: 1003640-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003640-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CHRISTIANE 

MEYRE DE CAMPOS MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

CARLA GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO 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: 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, 29 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: 1003646-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR DE JESUS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003646-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEVANIR DE 

JESUS CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO REIS 

LINO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 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, 29 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LAURA DA SILVA FERREIRA MALECHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (REQUERIDO)

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Bairro: Bosque da Saúde- Ed 

Maruanã, Cuiabá/MT. CEP 78050-000. Telefone (65) 3313-8000 } 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PROCESSO N. 

1003350-95.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 11.720,00 ESPÉCIE: 

[Erro Médico, Serviços Profissionais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JANAINA LAURA DA SILVA 

FERREIRA MALECHESKI Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA DA 

SILVA CASULA - MT24774/O REQUERIDO(A): Nome: NASHLA LIASSE 

GHO MECHAILEH Endereço: Rua uberaba, 23, Jardim Mariana, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78050-000 Nome: MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH Endereço: 

Rua uberaba, 23, Jardim Mariana, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por todo 

o conteúdo da petição inicial e documentos que se encontram disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 17:30 LOCAL DA AUDIÊNCIA: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM), Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Flávio Gallio Gestor Judiciário OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Sede do juízo e 

Informações:Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Térreo, 

Complexo Maruanã, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.- fone: 

65-3313-8000 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002766-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INARA SIMAO SEIXAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL 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: 1002766-28.2020.8.11.0001 AUTOR: 

INARA SIMAO SEIXAS REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. No ID 28539351 a parte reclamante postulou 

a reconsideração da decisão prolatada no ID 28383781, 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 28383781, visto que não foi apresentado nenhum novo 

documento capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto. 

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: 1003379-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-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: 1003379-48.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS 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 materiais e morais e alegou que é usuária dos 

serviços prestados pela parte reclamada, e que as faturas com 

vencimento no período de dezembro/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 referidas 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, com base no histórico de faturas apresentado nos autos (ID 

28523872), constata-se que as faturas com vencimento nos meses de 

dezembro/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 6/2662317-3 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$93,56 (noventa e três 

reais e cinquenta e seis centavos), relativo às faturas contestadas nos 

autos que não foram adimplidas (janeiro/20 e fevereiro/20) estimado com 

base na média mensal das faturas vencidas no período de junho/19 a 

novembro/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 nos meses de 

dezembro/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: 1003383-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA FERREIRA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 1003383-85.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DEJANIRA FERREIRA VALENTIM REU: BANCO BRADESCO 

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 contratou empréstimo da parte reclamada, 

e que no mês janeiro/20 teve seu salário integralmente retido para 

pagamento de seu débito. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata restituição do valor debitado de sua conta, bem como 

que a parte reclamada se abstenha de debitar o valor integral de seu 

salário na sua conta bancária. 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 extrato bancário da parte reclamante (ID 28523890), entendo 

que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na 

petição inicial, pois há evidências de que a parte reclamante teve seu 

salário integralmente retido pela parte reclamada, não sendo respeitado o 

limite estabelecido pela legislação atual (Lei Federal nº 10.820/2003 e no 

Decreto Estadual nº 1.306/2008). Observa-se também que a retenção 

integral do valor recebido a título de proventos 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. Ressalte-se que é 

possível a cobrança diretamente em conta bancária para pagamento de 

dívida do consumidor com a instituição financeira. Contudo, deve ser 

observada uma limitação na cobrança, para que não haja 

comprometimento da renda destinada à sobrevivência do consumidor e de 

sua família. Impõe ainda consignar que a abstenção de efetuar desconto 

do valor integral dos proventos da parte reclamante não representa perigo 

de irreversibilidade, já que a cobrança poderá ser restabelecida 
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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 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada: 

a) restitua, no prazo de 24 horas, o valor de R$698,60 na conta bancária 

da parte reclamante, quantia essa que corresponde a 70% de seus 

proventos, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) 

limitada à R$10.000,00 (dez mil reais); b) se abstenha de efetuar a 

retenção do valor integral dos proventos da parte reclamante, até o 

julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$2.000,00, por mês de 

cobrança indevido. Deixo consignado que caracterizará descumprimento 

da ordem judicial e a consequente incidência da multa, se entre a data da 

intimação desta decisão e pagamento dos proventos tiver decorrido mais 

de 20 dias. 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 efetuada na conta bancária da parte reclamante. 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: 1003443-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 1003443-58.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME 

REQUERIDO: VIVO 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 teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, por 

fatura que foi cancelada. 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 documento emitido pela parte 

reclamada (ID 28536303), 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 negativação refere-se a fatura cancelada pela 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 parcialmente 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). A título de caução (art. 300, 

§ 1º, do CPC) a parte reclamante, no prazo de 72 horas, deve consignar 

em juízo o valor de R$67,80 (sessenta e sete reais e oitenta centavos), 

correspondentes a 10% do valor do restritivo, 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 objeto de 

negativação. Cite-se. Após o depósito da caução, intime-se pessoalmente 

a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003390-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RUBIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT21378/E (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO 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: 1003390-77.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSUE RUBIA VIANA REQUERIDO: VIA VAREJO 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 adquiriu um armário de cozinha da parte 

reclamada, o qual foi entregue faltando uma prateleira e com um puxador 

quebrado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

entrega da prateleira e do puxador de seu armário. 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 perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há evidências de 

que a falta de uma prateleira do armário e o dano no puxador impeçam a 

utilização do móvel. Não havendo demonstração do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do produto entregue à 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011627-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BARROS SCARPARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-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 1011627-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS BARROS SCARPARO REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E 

SERVICO DE TELEFONIA LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). LUIZ CARLOS BARROS SCARPARO ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor de REDEFLEX 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 109 de 407



COMERCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA. Em síntese, alegou que a parte 

reclamada não repassou valores advindos da máquina de cartão locada o 

que ocasionou dano financeiro ao reclamante. Ao final, postulou a 

repetição do indébito e indenização por danos morais. Devidamente citada, 

a parte reclamada apresentou contestação no ID 26525851 e arguiu as 

preliminares de incompetência, inépcia e ilegitimidade passiva e, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou a inexistência do ato ilícito. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26190569 e impugnação à contestação apresentada no ID 

26525851. 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, mormente quanto à 

narrativa da petição inicial, no caso, será necessária prova pericial 

contábil para apurar os valores já recebidos pelo reclamante são 

suficientes para a liquidação de todas as operações realizadas. Ademais, 

mesmo que fosse possível a prolação de sentença sem a necessidade da 

perícia contábil, inevitável a perícia na máquina de cartão pra indicar falha 

na prestação de serviços da reclamada, situação em que, nos termos da 

Lei 9099/95, de qualquer forma, este juízo se tornaria incompetente para 

processar e julgar a demanda. No caso concreto, por ser necessária a 

produção de prova pericial, trata-se de matéria 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: 1011753-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (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 1011753-87.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO DE ENSINO 

SANTA NATALIA LTDA - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). ALESSANDRA CRSITINA DA SILVA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do INSTITUTO DE 

ENSINO SANTA NATALIA LTDA. Em síntese, alegou que a parte reclamada 

recusou entregar documentos escolares o que ocasionou perda de 

matricula em outra instituição. Ao final, postulou a liberação dos 

documentos escolares e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 26588099, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou quanto inexistência do ato ilícito, e ao final a condenação da 

reclamante em litigância de má-fé e pedido contraposto. Ata da audiência 

de conciliação acostada no ID 26442907 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 26950296. 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. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES. 

Nos contratos de prestação de serviços educacionais, é vedado 

condicionar a entrega de documentos escolares ao pagamento regular 

das mensalidades escolares, visto que é expressamente proibida “a 

aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas por motivo de 

inadimplemento” conforme preconiza o art. 6º da Lei 9.870/1999: Art. 6o 

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. Em 

situação similar o E. STJ já se manifestou: ADMINISTRATIVO. ENSINO 

SUPERIOR. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 

INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. RENOVAÇÃO DE 

MATRÍCULA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 6º DA LEI N. 9.870/1999. 

OBTENÇÃO DE DIPLOMA. REEXAME DE PROVA. ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

RECURSO IMPROVIDO. - O art. 6º da Lei n. 9.870/1999 proíbe a 

suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou 

a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas. No entanto a 

jurisprudência entende que a instituição de ensino está autorizada a não 

renovar a matrícula caso o atraso seja superior a noventa dias, como 

ocorre nos autos. - É vedado em recurso especial o reexame do conjunto 

fático-probatório, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. - A ausência 

do cotejo analítico entre os arestos confrontados inviabiliza o 

conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 

Recurso improvido. (STJ REsp 1320988/TO, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 23/08/2012) 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO 
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DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

A instituição de ensino não pode se recusar a entregar o certificado de 

conclusão de curso, por inadimplência do aluno. 2. Recurso especial 

não-provido. (STJ REsp 913.917/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 12/09/2008) 

Impõe também considerar que, nos termos do art. 51, incisos XIV e XV do 

CDC, são nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais que 

estabeleçam obrigação contrária ao sistema de proteção ao consumidor e 

a legislação vigente. Desta forma, mesmo que haja cláusula contratual que 

condicione a entrega de documentos curriculares, estas são nulas e, 

consequentemente, evidencia a prática de conduta ilícita. Diante do 

exposto, em análise do caso concreto, para todos os efeitos legais, o 

parágrafo terceiro da cláusula terceira do contrato celebrado entre as 

partes (ID 26588100) é nulo, estando caracterizado o ato ilícito no 

presente caso, visto ser incontroverso a retenção documentos escolares. 

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, as 

dificuldades criadas de acesso a educação tem o condão de gerar o dano 

moral. Em exame do caso concreto, nota-se que retenção de documentos 

escolares de transferência e histórico escolar são suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto 

porque, o fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da restrição de acesso 

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. 

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 durante o 

trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de 

litigância de má-fé. 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, que não impugnou os cheques 

apresentados nos autos, é devido o pedido contraposto. Desta forma, 

mormente quanto ao documento juntado no ID 26588106, é possível apurar 

que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 4.061,43 (quatro mil e 

sessenta e um reais e quarenta e três centavos), referente a 

inadimplência de 3 (três) cheques cada um no valor de R$ 1.353,81. Por 

esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido. DISPOSITIVO. Pelo 
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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, a pagar para o promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil e quinhentos 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, no prazo de 

20 dias, providencie a entrega dos documentos escolares (transferência e 

histórico escolar) da parte reclamada, sob pena de multa diária de 

R$200,00, limitada a R$12.000,00; , devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ). e. julgar procedente o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 

4.061,43(quatro mil e sessenta e um reais e quarenta e três 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) ; 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

Processo Número: 1014458-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (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):

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 1014458-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SANDRA 

CRISTINA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 

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 ID27457437, preliminarmente requereu a 

remessa dos autos ao ministério público alegando adulteração dos 

documentos. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, formulou pedido de pedido contraposto e litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27242462, e a 

impugnação à contestação ID 27623953. 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$304,50 (ID 25550684). 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 27457437), 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: 
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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 

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 atual juntado nos 

autos pela reclamada ID 27457437, fls. 3, 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) Impõe ainda 

consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

conforme extrato mais atual (ID 27457437, fls. 3), 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$304,50), 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 
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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 

a preliminar arguida 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$304,50 

(trezentos e quatro reais cinquenta 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$ 

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 e a 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. 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: 1012962-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CONCEICAO BASTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (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 1012962-91.2019.8.11.0001 INTERESSADO: EDER 

CONCEICAO BASTOS REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). RESUMO DA 

CONTROVÉRSIA EDER CONCEIÇÃO BASTOS ajuizou reclamação com 

pedido condenatório em desfavor da LOCALIZA RENT A CAR S/A. Em 

síntese, alegou que firmou contrato de locação de veículo, (Sandero de 

cor branca, placa QPI 9337), com a reclamada, e, utiliza o veículo para 

laborar como motorista de aplicativo. Acontece que após vicio no freio do 

veículo locado, o reclamante procurou a reclamada e pediu a substituição 

do carro. A reclamada então forneceu ao Reclamante veículo substituto 

(Onix, placa QQK-.5639), contudo o Reclamante não se adaptou ao 

veículo e solicitou nova substituição, mas a reclamada sem aviso prévio ou 

justificativa, encerrou o contrato de locação, causando ao reclamante 

prejuízos financeiros pois deixou de trabalhar por 5 dias. Ao final, postulou 

indenização por danos morais e danos materiais de lucros cessantes 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

26652042 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 26735028 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 26735028. 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. 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 locação de veículos foi prestado 

de forma ineficiente pela parte reclamada, pois após vicio no freio do 

primeiro veículo locado (Sandero de cor branca, placa QPI 9337), 

conforme contrato de locação ID 25220752. A reclamada então forneceu 

ao Reclamante um veículo substituto Onix, placa QQK-.5639, contrato de 

substituição ID 25220752 contudo o Reclamante não se adaptou ao veículo 

em virtude de sua alta estatura e solicitou nova substituição junto a 

reclamada, mas essa, sem justificativa encerrou o contrato de locação ID 

25220752. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 
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nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio histórico de viagens 

do aplicativo UBER (25220754), que realmente é motorista de aplicativo e 

utiliza o carro para laborar. Além do mais os protocolos apresentados 

(25220756) e registrados no call center da empresa reclamada 

demonstram o serviço apontado como ineficiente e evidenciam a conduta 

temerária da reclamada. Embora os protocolos de atendimento em call 

center, em regra, não sejam considerados prova robusta por não se tratar 

de uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como prova válida, 

visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser 

interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este 

detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o 

fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 

quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO 

DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO 

ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante 

possui o direito e solicitou detalhamento da conta de telefone pelo call 

center, informando o número de protocolo na petição inicial. Se houve 

juntada da documentação na resposta à ação pela operadora de telefonia, 

e não houve contestação quanto existência desse este pedido via call 

center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o 

reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando hipótese 

de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, 

justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus de 

sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Diante da ausência da gravação correspondente ao protocolo informado 

nos autos ID 25220756, presume-se que houve a solicitação do serviço 

questionado. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer 

prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi 

prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionado 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 que houve 

falha na prestação de serviço e, consequentemente, 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) 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 25220754, pode-se afirmar que 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. Impõe ainda consignar que o fato do 

reclamante ter ficado 05 dias impossibilitado para o trabalho justifica a 

fixação do quantum indenizatório em patamar superior ao que normalmente 

vem sendo fixado por este juízo. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor semanal de locação do veículo (437,24), entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. DANO 
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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 

lucros cessantes em decorrência do conserto do defeito apresentado em 

seu veículo, no valor de R$1.750,00. Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do 

efetivo dano material pelos lucros cessantes. 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 

demonstração do seu prejuízo e a parte adversa é impossível comprovar a 

inexistência do dano material. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES 

RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 

MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. 

(...) 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos 

lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo 

corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da 

inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização 

de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, 

remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que 

supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial 

que sequer foi iniciada. Precedentes.(...) (STJ AgInt no AREsp 964.233/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

23/05/2017) Como prova dos lucros cessantes, a parte reclamante 

deveria ter trazido documentos fiscais, declaração de Imposto de Renda 

ou extrato de movimentação bancária, demonstrando que o ato ilícito 

reportado nos autos efetivamente impactou negativamente sua renda 

mensal, todavia, nenhuma evidência neste sentido foi apresentada nos 

autos. Além disso, o relatório diário do aplicativo UBER (ID 25220754), que 

poderia servir de evidência não demonstra os dias que efetivamente ficou 

sem trabalhar e nem a média de lucros pleiteada (350,00) Desse modo, 

pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve dano material. 

DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: a) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, 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$ 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 (16/10/2019, ID 25612738) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); c) indeferir o dano material. 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: 1009081-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ELOINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (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 1009081-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILSON 

ELOINO DA SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). GILSON ELOINO 

DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

AVON COSMETICOS LTDA. 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 25659134. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, formulou pedido de improcedência da ação. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 25787346, e impugnação à contestação no ID 

25957176. É a síntese do necessário. INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. 

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 
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julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

25957176), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica para 

apurar se a rubrica constante no contrato de adesão juntado no ID 

25659135 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: 1013084-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIO NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SANTOS (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 1013084-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDILIO 

NERES DA SILVA REQUERIDO: ELIAS SANTOS Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). EDILIO NERES DA SILVA ajuizou 

ação de cobrança com pedido condenatório em desfavor do ELIAS 

SANTOS, e, em síntese, alegou que firmou Contrato de Arrendamento 

Mercantil com a parte requerida que resolveu encerrar o contrato muito 

antes do prazo estipulado e não honrou com o pagamento dos 02(dois) 

últimos meses em que ficou na posse do imóvel. Ao final, postulou a 

condenação da parte requerida a pagar os valores devidos mais multa 

contratual. 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 

26569384), todavia, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

26761079) 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. EFEITOS DA REVELIA. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. 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) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do 

débito exigido pela parte reclamante no montante postulado. DISPOSITIVO. 

Pelo exposto, proponho: a. Decretar a revelia da parte promovida; b. julgar 

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, a pagar a parte reclamante a quantia de R$3.840,00 (três 

mil oitocentos e quarenta reais) referente ao contrato inadimplido mais 

multa 5% de descumprimento, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir do efetivo prejuízo (24/01/2019, ID 25253606), 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 

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 [1] Art. 475. A parte lesada 

pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos. -----------------------------------------------------------------

------- 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: 1013547-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA OAB - MT19433/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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SENTENÇA Autos 1013547-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JONATHAS 

GOMES MARQUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JONATHAS 

GOMES MARQUES ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFÔNICA S/A. Em síntese, alegou que após efetuar o cancelamento e 

pagamento da última fatura a requerida realizou a inscrição indevida de 

seu nome sobre o debito adimplido. 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 27326671 e arguiu a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos imprescindíveis, contestou os pedidos formulados na inicial, 

alegando inexistência de ato ilícito. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 26922298 e impugnação à contestação apresentada no ID 

27670945. 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 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. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido o pagamento 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. REFERÊNCIA 

DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À RESCISÃO. A resilição unilateral das partes 

tem o condão de cessar os efeitos contratuais a partir da expressa 

notificação da parte contrária, conforme exegese extraída do artigo 473 

do Código Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS 

RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança 

após rescisão do contrato de prestação de serviços e a posterior 

inscrição nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. 

(...)RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 

70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70064411598 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 18/08/2015) TELEFONIA. COBRANÇA DE FATURAS APÓS 

RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. Causa dano 

moral a ação da Companhia Telefônica que emite cobranças após 

rescisão judicial do contrato firmado entre as partes e ainda inscreve o 

nome do consumidor no SERASA em razão do inadimplemento de faturas 

indevidas, pois referentes ao contrato já rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 

10047365220108220601 RO 1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz 

Marcelo Tramontini, Data de Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - 

Porto Velho, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 

08/09/2011.) Embora os efeitos contratuais cessem com a rescisão, 

aceitável a cobrança posterior de valores remanescentes relativos ao 

período em que o contrato ainda estava vigente. A propósito: 

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. 

COBRANÇA DE VALORES REMANESCENTES ? DEVIDA. INCLUSÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? LEGÍTIMA. DANOS MORAIS ? NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

3. Alegou o recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, 

mas que estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em 

período posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a 

inexistência da dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção 

ao crédito e danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente 

a pretensão do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da 

portabilidade ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a 

cobrança, além de verificar os demais elementos probatórios dos autos, 

reconheceu como devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente 

a valores anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a 

negativação ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi 

efetivada em 12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela 

recorrida é de 14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 

1382294 - pag. 1. (...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 

0726022-78.2016.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 29/06/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que: (a) o contrato, objeto da cobrança, foi 

rescindido em 12/2018 (protocolo 102298301, realizado via call center, ID 

25370066, fl. 03 e (b) a dívida reivindicada possui vencimento em 

15/01/2019 (ID 27326674), cuja referência presumo se tratar do mês de 

dezembro/2018, e tendo em vista que o autor não traz data especifica do 

cancelamento do contrato, presume-se a data de 21/12/2018 como data 

de encerramento dos serviços prestados, conforme fatura com 

vencimento no mês de janeiro/2019 (ID 27326674). Com base nestes 

apontamentos, observa-se que a cobrança possui referência anterior à 

rescisão do contrato. Desta forma a cobrança é devida e, 

consequentemente, não há conduta ilícita. DISPOSITIVO. Posto isso, 

proponho: a) rejeitar as preliminares arguidas e b) julgar improcedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna 

Neves Juíza Leiga -------------------------------------------------------------------

----- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 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: 1013192-36.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE OLIVEIRA (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 1013192-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). MAURO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório em desfavor do TELEFONICA 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 26785138 e arguiu as preliminares de inépcia da inicial e falta de 

interesse de agir. 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 26785138 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 23539299. 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). A parte reclamada em sua defesa alega que a petição 

inicial seria inepta por ausência de documentos imprescindíveis para 

interposição da ação, comprovante de endereço e consulta extraída no 

balcão dos órgãos de proteção ao crédito. 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 Além do mais examinando o extrato acostados aos autos ID 

25289403 fls.06, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte ID25289403 evidencia a inscrição. Por 

isso, as preliminares de inépcia da inicial devem ser afastadas. 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. 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 
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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$80,11 ( ID 25289403 

fls.06). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado nos autos apenas relatórios (ID 27147972), 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. (...) (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 nos 

autos ID 25289403 fls.06, 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$80,11), 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 
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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$80,11 (oitenta reais onze 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. 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

Processo Número: 1012255-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMISSON SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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 1012255-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILMISSON 

SEBASTIAO DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). GILMISSON SEBASTIÃO 

DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

CLARO 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 26801338. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, formulou pedido 

de litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

26528846, e impugnação à contestação no ID27298149. 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. 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 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 
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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, nota-se que as partes divergem quanto à existência do restritivo 

de crédito no valor de R$55,01. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, constata-se que não há qualquer documento 

comprobatório do respectivo restritivo impugnado, pelo contrário a 

reclamada apresentou documento de ID 26801338, fl. 11 não impugnado 

pela parte reclamante, o que torna incontroverso a inexistência de 

restritivo em nome da parte reclamante. Embora se deva proporcionar ao 

consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do 

CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte 

reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a 

elucidação dos fatos controvertidos, já que poderia ter apresentado 

simples extrato de negativação. Pela ausência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso a parte 

reclamante, concluindo-se que efetivamente não houve restritivo de 

crédito. Portanto, não havendo prova da indisponibilidade do crédito não é 

devido o dano moral. Assim sendo, não havendo dano, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como do seu quantum indenizatório. 

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;V - 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) julgar 

improcedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; b) indeferir a litigância 

de má-fé. c) tendo em vista que a inclusão do nome do reclamante ocorreu 

pelo EMBRATEL TVSAT - CPNJ: 09.132.659/0001-76 (ID 25032712), 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 EMBRATEL TVSAT - CPNJ: 

09.132.659/0001-76. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves 

Juíza Leiga ------------------------------------------------------------------------ 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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RAFAEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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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 1012139-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL 

JOSE DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). RAFAEL JOSE DA SILVA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do TELEFONICA 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 26757710 e, arguiu a preliminar de falta de 

interesse de agir. 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 26531595, não houve a 

impugnação à contestação. 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. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 
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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$354,60 (ID 25010568). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas relatórios e faturas (ID 26757712; 26757714; 

26757717), 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. (...) (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 nos 

autos ID 25010568, 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 
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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$354,60), 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 a preliminar arguida 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$354,60 (trezentos e cinquenta e quatro reais 

sessenta centavos) e confirmar a tutela antecipada ID 25011853; 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. 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

Processo Número: 1013415-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JF2 COMERCIO DE VIDROS 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) 

SENTENÇA Autos 1013415-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KILZA 

GIUSTI GALESKI REQUERIDO: JF2 COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). KILZA 

GIUSTI GALESKI ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do JF2 COMERCIO DE VIDROS LTDA. Em síntese, alegou que 

pactuou contrato de prestação de serviços com parte reclamada que após 

consecutivas falhas de instalações de três portas a reclamada não 

cumpriu com o contratado. Ao final, postulou a condenação da reclamada 

a instalar nova porta de vidro e indenização por danos morais. 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 25384551), todavia, não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 26830183) 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. EFEITOS 

DA REVELIA. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. 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, 
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QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do débito exigido pela 

parte reclamante, o que leva a caracterização da 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 bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que falha na instalação de produto (portas de vidro) não reparado 

pela reclamada é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade de uso do bem 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. Impõe ainda consignar que o fato da 

reclamante ter ficado por um ano sem o bem justifica a fixação do quantum 

indenizatório em patamar superior ao que normalmente vem sendo fixado 

por este juízo. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do bem 

danificado (R$2.500,00), entendo como razoável e suficiente para a 

reparação do dano moral a quantia de R$7.500,00(sete mil e quinhentos 

reais) . 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$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 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, no prazo de 20 dias, providencie a instalação 

no endereço da parte reclamante, de uma porta de correr no sistema 

Stanley, medindo 2630 x 2800 sendo 1 fixo e 2 correm no vidro temperado 

incolor / Oinm blindex, instalada com perfis de alumínio fosco e ferragens 

cromadas, não tem fechadura somente puxador de alumínio polido, com 

todos os equipamentos necessários para instalação correta do produto, 

sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 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 
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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. 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: 1013506-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DUARTE DE LIMA (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):

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 1013506-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TIAGO 

DUARTE DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). TIAGO DUARTE DE LIMA ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do TELEFONICA 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 27306296 e arguiu as preliminares de 

inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, formulou pedido de litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26838650 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 27313416. 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). A parte 

reclamada em sua defesa alega que a petição inicial seria inepta por 

ausência de documento imprescindível para interposição da ação, 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito. 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 extrato acostado aos autos ID 

25360807, nota-se que a apresentação de extrato de balcão não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação de inscrição indevida, visto que 

o documento juntado pela parte ID 25360807 evidencia a inscrição. Por 

isso, a preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada. 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 
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correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$90,42 (ID 25360807). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas relatórios e faturas (ID 27306297; 27306298), 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. (...) (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 nos 

autos ID 25360807, 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$90,42), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 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 
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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$90,42 

(noventa reais quarenta e dois 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 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. 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: 1012632-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ DA SILVA NETO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE PAES DE BARROS OAB - MT14216/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

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 1012632-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EMERSON 

LUIZ DA SILVA NETO - ME REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). EMERSON LUIZ DA SILVA 

NETO – ME ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do 

CIELO S/A. Em síntese, alegou que após encerrar contrato de prestação 

de serviços com a reclamada em outubro/2016, a parte reclamada de 

forma abusiva voltou a debitar de sua conta valores por serviços há muito, 

não mais prestados. Ao final, postulou repetição em dobro dos valores 

descontados indevidamente e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 26433250 e 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos 

imprescindíveis e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial 

e, em destaque, sustentou a inexistência de ato ilícito pela comprovada 

relação jurídica estabelecida entre as partes, especialmente pelo fato de 

que a Autora ter se afiliado ao Sistema Cielo em 03/02/2016. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 26596677 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 26942094. 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. 

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 cancelamento não é imprescindível para o ajuizamento da 

ação indenizatória, visto que a parte reclamante discute valores 

descontados pela reclamada de forma indevida, demonstrado através de 

extrato bancário. Por isso, a preliminar deve ser afastada. RELAÇÃO DE 

CONSUMO Existem situações em que paira a dúvida se existe ou não 

relação de consumo. Para dirimir estas dúvidas, existem várias teorias, 

dentre elas destacam-se a teoria maximalista e a finalista e suas 

ramificações. Inicialmente, o STJ adotou a Teoria Finalista a qual exige total 

desvinculação do adquirente com qualquer atividade produtiva: 

COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL 

INEXISTENTE. – A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por 

pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a 

sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, 

como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial 

conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara 

Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos 

atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a 

uma das Varas Cíveis da Comarca. (STJ Resp nº 541.867/BA, Rel. Min. 

Barros Monteiro, DJ de 16.05.2005) CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA 

PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DEPRECADO, AO 

ENTENDIMENTO DE QUE TAL CLÁUSULA SERIA NULA, PORQUANTO 

EXISTENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO ENTRE 

EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. - A jurisprudência atual do 

STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando 

ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que 

estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. - A 

jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de 

eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da 
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pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 

Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE 

DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP, 

suscitado, devendo o juízo suscitante cumprir a carta precatória por 

aquele expedida. (STJ CC 64.524/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.09.2006, DJ 09.10.2006 p. 256) Todavia, 

a jurisprudência do STJ evoluiu para flexibilizar o rigor da Teoria Finalista e 

adotar a Teoria Finalista Aprofundada. Para esta teoria, não se exige a 

desvinculação do adquirente com a cadeia produtiva, sendo o principal 

critério para a incidência das regras protetivas do consumir a existência 

ou não na vulnerabilidade do adquirente: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA PROTEÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. REQUISITO DA 

VULNERABILIDADE (...) 1.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado os 

rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), 

embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, 

se apresenta em situação de vulnerabilidade. (...) (STJ AgRg no REsp 

1149195/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/06/2013, DJe 01/08/2013) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FABRICANTE. 

ADQUIRENTE. FRETEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. - Consumidor é a 

pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário final 

econômico, usufruindo do produto ou do serviço em beneficio próprio. - 

Excepcionalmente, o profissional freteiro, adquirente de caminhão zero 

quilômetro, que assevera conter defeito, também poderá ser considerado 

consumidor, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma 

hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica. - Nesta hipótese esta 

justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, 

notadamente a concessão do benefício processual da inversão do ônus 

da prova. Recurso especial provido. (STJ REsp 1080719/MG, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 

17/08/2009) Ademais, já decidiu o c. STJ, em situação similar à dos autos, 

que “Insere-se no conceito de "destinatário final" a empresa que se utiliza 

dos serviços prestados por outra, na hipótese em que se utilizou de tais 

serviços em benefício próprio, não os transformando para prosseguir na 

sua cadeia produtiva” (STJ REsp 488.274/MG, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, j. 23/3/2004). Desta forma, sendo o atual entendimento 

jurisprudencial do STJ, mesmo que o recorrente não utilize dos serviços 

contratados para consumo próprio, diante de sua vulnerabilidade em 

relação a parte contrária, incide no presente caso as regras protetivas 

previstas no CDC (Lei 8.078/1990). REFERÊNCIA DA DÍVIDA EM RELAÇÃO 

À RESCISÃO. A resilição unilateral das partes tem o condão de cessar os 

efeitos contratuais a partir da expressa notificação da parte contrária, 

conforme exegese extraída do artigo 473 do Código Civil. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE 

REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA 

DECORRENTE DE COBRANÇA APÓS RESCISÃO DO CONTRATO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. I. A cobrança após rescisão do contrato de 

prestação de serviços e a posterior inscrição nos órgãos de restrição ao 

crédito configura ato ilícito. (...)RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 

(Apelação Cível Nº 70064411598, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2015). 

(TJ-RS - AC: 70064411598 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de 

Julgamento: 13/08/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 18/08/2015) TELEFONIA. COBRANÇA DE 

FATURAS APÓS RESCISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Causa dano moral a ação da Companhia Telefônica que 

emite cobranças após rescisão judicial do contrato firmado entre as partes 

e ainda inscreve o nome do consumidor no SERASA em razão do 

inadimplemento de faturas indevidas, pois referentes ao contrato já 

rescindido. (...) (TJ-RO - RI: 10047365220108220601 RO 

1004736-52.2010.822.0601, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 02/09/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 08/09/2011.) Embora 

os efeitos contratuais cessem com a rescisão, aceitável a cobrança 

posterior de valores remanescentes relativos ao período em que o 

contrato ainda estava vigente. A propósito: CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. COBRANÇA DE VALORES 

REMANESCENTES ? DEVIDA. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? LEGÍTIMA. DANOS MORAIS ? NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Alegou o 

recorrente que realizou portabilidade de suas linhas celulares, mas que 

estaria sendo cobrado indevidamente pela operadora antiga, em período 

posterior, motivo pelo qual requer que seja reconhecida a inexistência da 

dívida, a exclusão do seu nome de cadastro de proteção ao crédito e 

danos morais. 4. Correta a sentença que julgou improcedente a pretensão 

do autor, ora recorrente, pois, ao constatar a efetiva data da portabilidade 

ocorrida, em 12/02/2016, e o período ao qual se refere a cobrança, além 

de verificar os demais elementos probatórios dos autos, reconheceu como 

devida a cobrança perpetrada pela recorrida, referente a valores 

anteriores à portabilidade efetuada, fato que legitima a negativação 

ocorrida e afasta os danos morais. 5. A portabilidade foi efetivada em 

12/02/2016 e o período do uso da fatura cobrada pela recorrida é de 

14/01/16 até 13/02/2016, conforme se observa no ID nº 1382294 - pag. 1. 

(...) (TJ-DF 07260227820168070016 DF 0726022-78.2016.8.07.0016, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/06/2017, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 05/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que: 

(a) o contrato, objeto da cobrança, foi rescindido 10/2016 (ID 25139715) e 

(b) a dívida reivindicada originou descontos no período entre 2/2018 a 

11/2018 (ID 25139792). Com base nestes apontamentos, observa-se que 

a cobrança possui referência posterior à rescisão do contrato. Desta 

forma a cobrança é indevida e, consequentemente, há 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) 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 e, 

consequentemente, o sustento da empresa, bem como gerar 

inadimplemento de fornecedores, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 
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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 25139792), pode-se afirmar que o desconto indevido em conta 

corrente, no valor de R$ 7.621,08 (sete mil seiscentos e vinte um reais e 

oito centavos), 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. Impõe ainda consignar que o fato dos valores 

serem descontados indevidamente diretamente da conta da parte 

reclamante justifica a fixação do quantum indenizatório em patamar 

superior ao que normalmente vem sendo fixado por este juízo. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do bem danificado (R$ 7.621,08), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$8.000,00. 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) Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o 

pagamento indevido no importe de R$ 7.621,08 (sete mil seiscentos e vinte 

um reais e oito centavos), conforme comprovante de ID 25139792. Além 

da restituição, nota-se que o recebimento indevido poderia ter sido 

plenamente constatado e devolvido voluntariamente, contudo a parte 

reclamada insiste em não reconhecer o equívoco no seu procedimento, 

levando a presunção de sua má-fé justificando a repetição de indébito de 

forma dobrada. 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) condenar a parte reclamada, pagar a parte 

reclamante 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 (07/11/2019, ID 26652042) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); d) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a 

quantia de R$ 15.242,16 (quinze mil, duzentos e quarenta e dois reais e 

dezesseis centavos), a título de repetição de indébito, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(06/02/2018, ID 24190159), 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 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: 1003378-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAPHNE REGINA DOS REIS OAB - MT22811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003378-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

FRUTUOSO DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAPHNE 
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REGINA DOS REIS 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: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

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: 1003381-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003381-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LETICIA 

NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO PEIXOTO BOTELHO 

POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA 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: 14:50 , 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: 1003382-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA CORNELIA DE ARRUDA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003382-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZALTINA 

CORNELIA DE ARRUDA MORENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA 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: 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: 1003386-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003386-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVALDO 

ANTONIO DA SILVA LUCAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

ANTONIO DA SILVA LUCAS POLO PASSIVO: XP INVESTIMENTOS 

CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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: 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002794-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI GUARIM FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos 

abaixo arrolados, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). 1. Procuração legível e 

atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela 

parte promovente; 2. Cópia legível, completa e atualizada do comprovante 

de endereço (água, luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

para pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar procuração legível e 

atualizada, a qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pela 

parte promovente, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

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

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência liminar requerida. Assim, nos 

termos do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o histórico 

de consumo e pagamento do ano de 2019, legível, emitido pela empresa 

fornecedora dos serviços de energia, no tocante à unidade consumidora 

n.º 6/256559-6, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 
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indeferimento da inicial (art. 330, CPC): Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para pedido de urgência. Intime-se. 

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

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, considerando a situação posta 

pela reclamante, intimem-se as partes promovidas, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao pleito liminar, constante da 

petição inicial. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para análise do pedido urgente. Intimem-se. Cumpra-se, observando as 

formalidades legais. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FRAZAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, considerando a situação posta 

pela reclamante, intimem-se as partes promovidas, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao pleito liminar, constante da 

petição inicial. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para análise do pedido urgente. Intimem-se. Cumpra-se, observando as 

formalidades legais. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CARVALHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, considerando a situação posta 

pela reclamante, intimem-se as partes promovidas, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao pleito liminar, constante da 

petição inicial. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para análise do pedido urgente. Intimem-se. Cumpra-se, observando as 

formalidades legais. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA CORINGA E SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

ANAILTON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Antes de qualquer decisão, intimem-se as partes 

promoventes, para que se manifestem acerca da petição constante do ID 

28255452, bem como sobre os documentos que a incorporam, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de tácita concordância. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos, para os fins 

devidos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003387-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA DA 

SILVA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE 

CARVALHO POLO PASSIVO: IBI PROMOTORA DE VENDAS 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: 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009164-25.2019.8.11.0001

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:

JULIANA LEMES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009164-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JULIANA 

LEMES FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. REDESIGNE Audiência de 

Conciliação conforme a pauta deste Juizado. Após, CITE a parte 

Reclamada no novo endereço apresentado. Subsequentemente, INTIME a 

parte promovente para comparecer na respectiva sessão conciliatória. 

Cite-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003393-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003393-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

APARECIDA DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 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: 
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2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003412-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE GUIOMAR DE CAMPOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003412-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANYELE 

GUIOMAR DE CAMPOS DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HUMBERTO MARQUES 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: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1013111-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 14:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 03/12/2019 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003422-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003422-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR JUNG 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO POLO 

PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003435-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO STEFFEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003435-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO STEFFEN JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003438-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GERMANO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003438-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GONCALO 

GERMANO DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003446-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA DA COSTA (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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003446-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

OLIVEIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003466-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO SCHMITZ LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003466-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANO 

SCHMITZ LACERDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003467-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE MATOS FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003467-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL DE 

MATOS FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE PEREIRA 

FERRAZ 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: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003476-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERMANO DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003476-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE GERMANO 

DA SILVA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS PAULO 

ALENCAR 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: 16:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003492-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SENA DOS SANTOS (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. 1003492-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS SENA 

DOS SANTOS 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: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003517-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSA SALUSTIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003517-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSA 

SALUSTIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

DA SILVA 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: 2ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003529-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JULLIA VICTORIA LARA E SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003529-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNA JULLIA 

VICTORIA LARA E SILVA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: SERASA 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: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003535-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

PROCESSO n. 1003535-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSUE ARAUJO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL RIBEIRO BRUNO 

MARIETTO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 
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CUIABÁ, 29 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: 1003542-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ AMORIM RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003542-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DA CRUZ 

AMORIM RONDON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

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: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003543-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CRISTIANE CAMPOS ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULINO BORGES OAB - GO36297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DE MESSIAS NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003543-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA CRISTIANE 

CAMPOS ALVES COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

PAULINO BORGES POLO PASSIVO: JOSE GOMES DE MESSIAS NETO 

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: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003551-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SAVIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003551-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO 

SAVIO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1000339-30.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO MOTA DA SILVA 04652653409 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000339-30.2018.8.11.0033. 

REQUERENTE: JOSE CICERO MOTA DA SILVA 04652653409 REQUERIDO: 

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entender de direito. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

para sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003553-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA ANDRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003553-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON DA 

SILVA ANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUELLEN CORBELINO 

BAGORDAKIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1006712-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIAN TEODORO LIMA OAB - MT17888/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006712-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:VALERIA 

PINHEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAIAN 

TEODORO LIMA POLO PASSIVO: centro universsitario UNIASSELVI 

UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003573-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO CAVALCANTE GAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003573-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNALDO 

CAVALCANTE GAIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA 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: 18/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003582-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY OKDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003582-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JERRY OKDE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUL JOSE ALVES AMARAL, 

DJALMA JOSE ALVES NETO 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: 18/03/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003594-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003594-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUANA ALVES 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

18/03/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003603-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DUARTE CIPRIANO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003603-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

DUARTE CIPRIANO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA 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: 18/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1017392-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PINHEIRO (EXECUTADO)

IRENE JEGH PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017392-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CESAR LIMA DO NASCIMENTO EXECUTADO: IRENE JEGH 

PINHEIRO, ANTONIO PINHEIRO Vistos, etc. I- Trata-se de execução de 

título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002078-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENY SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT-MENSURA - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETO RURAL EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002078-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENY SILVA DA CRUZ REQUERIDO: MT-MENSURA - 

ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETO RURAL EIRELI - ME Vistos, etc. 

Trata-se de Carta Precatória, oriunda da Comarca de São José do Rio 

Claro, cuja finalidade é a oitiva da testemunha: Alberto Carlos de Souza 

Wonsoscky. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Proceda-se 

às intimações necessárias, visando à realização do ato, constando-se as 

advertências legais. Após, devidamente cumprida, devolvam-se os autos 

à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se às baixas e 

anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. Intimem-se e 

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

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003626-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SENA CHINIKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

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

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003626-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL SENA 

CHINIKOSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003636-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ESQUER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003636-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEN 

ESQUER RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 

BORGES 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: 2ª JEC Data: 18/03/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003382-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA CORNELIA DE ARRUDA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003382-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZALTINA 

CORNELIA DE ARRUDA MORENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA 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: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003639-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003639-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO SOUZA 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE BERNARDO 

DUZANOWSKI 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: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003573-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO CAVALCANTE GAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003573-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDNALDO 

CAVALCANTE GAIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA 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: 18/03/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003648-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAISA CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003648-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAISA 

CARVALHO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

BERNARDO DUZANOWSKI 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: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003652-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILENE CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003652-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA EDILENE 

CAMPOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO REIS 

LINO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003661-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

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

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003661-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALLAN FELIPE 

DE OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT 

AFONSO ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 18/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002887-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA GOMES DAS DORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIRO LUIZ DE AMORIM FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, 

ajuizada por DALVA GOMES DAS DORES em face de JANE ROSÂNGELA 

LEVENTE e ALMIRO LUIZ DE AMORIM FILHO, que guarda conexão com 

aquela registrada sob o número 0000380-17.2006.811.0071, cujo trâmite 

ocorreu no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – Juiz 2. Nos termos 

do artigo 286, do CPC: “Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de 

terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do 

processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo 

distribuidor. (grifei) No caso, como dantes observado, o presente feito 

guarda conexão com fatos trazidos em outra demanda 

(000380-17.2006.811.0071), que tramitou perante o Segundo Juizado 

Especial Cível de Cuiabá – Juiz 2, devendo ser redistribuída para esse 

juízo, por dependência ao processo principal, bem como para que não haja 

decisões conflitantes. Ao juiz, então, de ofício ou a requerimento do 

interessado, cumpre corrigir o erro ou a falta de distribuição, 

compensando-a em consonância com o disposto no art. 288, do CPC. 

Assim, com fundamento no artigo 286, inciso I, do CPC, DECLINO da 

competência para processar e julgar o presente feito, determinando seja 

ele redistribuído ao juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – 

Gabinete do Juiz 2. Intime-se, proceda à baixa necessária e à remessa 

determinada, com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAYLON LIMA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizada por ROMAYLON LIMA BRANDÃO em 

face de BANCO ITAUCARD S/A. A parte promovente alega, em síntese, 

irregularidade quanto ao débito apontado em seu nome, pela reclamada, 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato n.º 

001884767650000, no valor de R$ 121,93 (cento e vinte e um reais e 

noventa e três centavos), disponibilizado em 10.9.019. Esclarece que, no 

ano de 2013, firmou contrato de cartão de crédito com a empresa 

reclamada, sob o n.º 5232.8406.0837.3831, no entanto, em meados de 

2016 solicitou o cancelamento contratual, efetuando o pagamento de todas 

as faturas pendentes. Informa, o autor, que a seu nome já foi 

anteriormente negativado indevidamente pela parte promovida, contudo, o 

equívoco foi solucionado administrativamente. Narra, ainda, que, “no dia 

21/01/2020, o Reclamante precisou fazer uma transação bancária, 

contudo, fora surpreendido quando a instituição financeira informou que 

seu nome estava incluído no cadastro de mal pagadores, SERASA, o que 

frustrou suas expectativas e de seus familiares quanto à 

concretização/efetivação da operação bancária”. Ressalta, também, que 

desconhece o mencionado débito, bem como afirma não ter recebido 

nenhuma notificação, informando-lhe acerca da inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) a) Requer que seja concedida LIMINAR inaudita 

altera pars para que o Reclamado retire imediatamente o nome do 

Reclamante do órgão de proteção ao crédito (SERASA), a respeito da 

inclusão ora apresentada na certidão anexa, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada por Vossa Excelência caso haja descumprimento, conforme 

art. 84, § 4º, do CDC, a partir da citação ou de recebimento do ofício ou 

mandado; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Prepositivamente, 

observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, 

especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pela 

parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma 

subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com 

as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 

84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 

84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou 

não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento. § 1º A conversão da obrigação em perdas e danos 

somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2º 

A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, 

do Código de Processo Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor 

multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 

suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela específica ou para a obtenção 

do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas 

necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de 

requisição de força policial”. Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, 

que: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado a essas normas, 

o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como dantes narrado, 

a parte autora alega, em suma, que seu nome foi negativado 

indevidamente, pela empresa reclamada, bem como afirma não ter 

recebido nenhuma notificação. Na oportunidade, informa ter realizado a 

rescisão contratual antes do débito ser lançado, de forma irregular. Pede, 

pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures, que a empresa 

reclamada realize imediatamente a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Todavia, da análise das razões expostas e dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a 

antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de 

cognição sumária. Isso porque, conforme irrompe das normas legais, o 
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deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento 

probatório apto a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo 

seguro de probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o 

convencimento da verossimilhança do pedido. E, no caso, conforme 

irrompe do extrato de protocolo n.º 002.222.255.096-6, atualizado em 

28.01.020, expedido pelo SPC BRASIL, obtido por meio do convênio com o 

Poder Judiciário de Mato Grosso e anexado abaixo desta decisão, não há 

anotação no nome da parte promovente, incluída pela reclamada e relativa 

ao débito questionado. Por isso, a princípio, ausente um dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela acautelatória, qual seja, o periculum 

in mora. Dessa forma, a despeito da aparente relevância do fundamento 

invocado, não vislumbro, nesta análise preliminar, presente o segundo 

requisito para a concessão da providência cautelar, qual seja a ineficácia 

da tutela jurisdicional, acaso somente outorgada pela decisão que vier a 

ser proferida. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da 

dilação probatória. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as 

arguições e a situação posta, verifico que não subsistem todos os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à 

pretensão da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a 

tutela de urgência pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo 

entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse 

encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

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

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------

------- NOME: ROMAYLON LIMA BRANDAO DATA NASCIMENTO: 

10/03/1993 CPF: 054.784.321-64 ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- NADA CONSTA – CDL 

CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. --------

----------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem 

ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------------- * 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: 

002.222.255.096-6 28/01/2020 11:38:12-horario de Brasilia-FIM -------------

------------------------------

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003351-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003351-80.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA EXECUTADO: 

ROSEMEIRE DA SILVA PEREIRA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003382-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINA CORNELIA DE ARRUDA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003382-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IZALTINA CORNELIA DE ARRUDA MORENO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã 

O I- Cuida-se de demanda na qual pretende a parte reclamante a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de impedir que a reclamada 

suspenda o fornecimento de energia elétrica à residência da reclamante. 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos fatura que 

apontam significativa diferença entre o mês objeto da demanda e outros, 

fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica alguma 

divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. Tendo 

em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/307700-5) ou já o tendo feito, que promova o seu 

restabelecimento, hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá 

o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da fatura objeto da 

demanda, bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de 

promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. 

Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de 

realizar o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço 

de fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos 

valores referentes ao período objeto da demanda (novembro/2019). Fixo, 

na hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais). II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003423-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRA NEIVA ASEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003445-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 139 de 407



AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DA SILVA QUIRINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003573-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO CAVALCANTE GAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003573-48.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDNALDO CAVALCANTE GAIAO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A D E C I S Ã O I- Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR na qual busca a reclamante que seja a 

reclamada compelida a restabelecer o serviço de fornecimento de energia 

elétrica. O pleito vai indeferido. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos a parte reclamante alega que as 

faturas contestadas não traduzem o consumo real do reclamante. Ocorre 

que não consta dos autos qualquer comprovação de tal situação, isto é, 

de que exista alguma alteração no consumo calculado e no valor cobrado 

pela reclamada, posto que todas as faturas apresentadas tem valores 

similares. Posto isso é que entendo não estarem presentes os requisitos 

ensejadores da medida liminar pleiteada. Oportuno registrar que ainda que 

se possa vislumbrar a presença de perigo de dano, tal por si só não é 

suficiente à concessão da tutela de urgência se a ele não se somar a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. 

Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada em razão da ausência dos 

elementos indispensáveis à concessão da medida liminar. II- Já designada 

sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003580-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DE AMORIM NUNES (EXECUTADO)

CANDIDA ESCOLASTICA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003580-40.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A EXECUTADO: 

RUBENS DE AMORIM NUNES, CANDIDA ESCOLASTICA RODRIGUES 

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: 1014312-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONNYA DE OLIVEIRA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014312-17.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RONNYA DE OLIVEIRA PAULA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Do mesmo modo, afasto a preliminar de incompetência arguida pela 

reclamante deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Assim, 

rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade, tendo em 

vista a desnecessidade da realização de perícia diante dos áudios 

juntados na inicial, faço isso, com fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, 

da Lei 9.099/95. 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 promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia do 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado 

pela reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram juntados 

na inicial (Id nº 27579364). Vale frisar que a semelhança da assinatura 

apresentada no contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos 

autos é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da 

requerida. Assim, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 
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morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. 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. Ante o exposto, 

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

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de 

condenar a reclamante ao pagamento do valor total de R$ 71,22 (setenta e 

um reais e vinte e dois centavos) a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. 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 por SENTENÇA, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007505-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1007505-78.2019.811.0001 Reclamante: 

1007505-78.2019.811.0001 Reclamado: TAM LINHAS AÉREAS 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. Rejeita-se o pedido de extinção da ação em razão 

da ausência da parte autora na audiência designada para o dia 24/10/2019 

ás 12h10min, porquanto a mesma apresentou justificativa de sua 

ausência, tanto que fora designada nova data para a realização do ato 

que fora realizado em 19/12/2019, às 11h10min, com a presença de todos. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora indenização por danos 

morais da empresa Reclamada pelos transtornos ocasionados em 

decorrência do extravio de bagagem. A Reclamada, em sua defesa, alega 

que não há que se falar em falha na prestação do serviço, e por sua vez, 

condenação por danos morais, tendo em vista que a bagagem da parte 

autora fora localizada e em 03(três) dias devolvida. Resta incontroverso 

nos autos o extravio de bagagem da parte autora pela companhia aérea, a 

qual somente foi restituída após 03(três) dias de sua chegada ao seu 

destino final. É de se reconhecer que emerge incontroversa a 

responsabilidade da empresa Reclamada em reparar os danos sofridos 

pelo Reclamante, que embarcou com a sua bagagem e não a recebeu ao 

tempo contratado, tendo que amargar por três dias sem saber se iria 

recepcionar a bagagem despachada. Logo, é fato que o Reclamante 

suportou transtornos decorrentes do ocorrido, o que não pode ser 

equiparado a mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a 

inconvenientes rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo 

pelo qual se veja plenamente justificada a reparação almejada. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Em 

viagem realizada a Brasília, o autor teve sua bagagem extraviada, 

permanecendo aproximadamente 24 horas sem seus pertences. 2. Dano 

material comprovado, por ter sido a autora compelida a fazer compras no 

valor de R$ 200,00 para suas necessidades. 3. A situação vivenciada 

ultrapassa, por evidente, o mero dissabor do cotidiano, restando 

caracterizada a lesão extrapatrimonial. 4. A indenização, a ser fixada em 

R$ 1.000,00, atende às finalidades do instituto, observados precedentes 

das Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004166484, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 26/03/2013)”. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para, e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada, a pagar ao Reclamante, o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

juros legais a contar da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 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 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: 1014035-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014035-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RONILDO RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito suscitada pela ré 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 25/10/2019 (Id. 25473404), data em 

que foi realizada a consulta dos dados da autora no cadastro de proteção 

ao crédito. Ainda, a reclamada alega que o extrato de negativação 

apresentado pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. 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. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 
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117,87 (cento e dezessete reais e oitenta e sete centavos) com data de 

inclusão em 11/12/2015, no entanto o requerente afirma desconhecer a 

dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida, aduz, ainda, que constam no sistema operacional 

diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que a autora 

mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela condenação da 

reclamante ao pagamento do débito inadimplido, além da condenação às 

penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela parte 

requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade da 

negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 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: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, 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. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. 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”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 

do STJ, tendo em vista que a negativação objeto do presente processo é a 

única restrição em nome do autor no cadastro de inadimplentes. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante 

para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como 

determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

117,87 (cento e dezessete reais e oitenta e sete centavos); 2 – Condenar 

a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). 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 e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 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 por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015029-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015029-29.2019.811.0001 Reclamante: 

JOSÉ ANTONIO DE FIGUEIREDO Reclamado: GOL LINHAS AÉREAS 

INTELIGENTES 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 preliminar, passo ao exame do mérito. Pleiteia 

a parte autora indenização por danos morais em razão do cancelamento 

de um voo contratado por ela contratado. A Reclamada, em contestação, 
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assevera que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de mau tempo, 

pleiteando ao final a 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. Resta incontroverso nos autos o cancelamento do voo 

contratado pela parte autora da empresa Reclamada. A ré, em defesa, 

procura eximir-se da responsabilidade sob o argumento de que o 

cancelamento do voo decorreu de mau tempo – evento de força maior a 

romper o nexo causal. Em que pese à empresa Reclamada tenha 

apresentado matéria jornalística com a finalidade de comprovar o mau 

tempo ocorrido no dia do cancelamento do voo contratado pelo autor, não 

há menção acerca do fechamento do aeroporto em virtude do mau tempo. 

Desta feita, não comprovando a empresa Reclamada o motivo que ensejou 

o atraso 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 o Reclamante, em destaque o horário de seu 

embarque, ocasionando por sua vez atraso de mais de um dia para 

chegar ao seu destino final. 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 do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Igualmente, condeno a 

empresa Reclamada ao pagamento de danos materiais, em razão de a 

parte autora ter desembolsado R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para 

pagamento de poltrona indisponível em outra companhia aérea que não 

chegou a ser ocupada em razão de a parte Reclamada ter realizado a 

mudança do voo. Posto isso, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e o faço para: CONDENAR a empresa 

Reclamada ao pagamento de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a título de 

dano material, com juros e correção monetária de 1% ao mês, a contar da 

data do desembolso (09/04/2019); CONDENAR a empresa Reclamada ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a 

partir desta decisão a ser homologada e juros de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada 

litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 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 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: 1008781-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE SARA DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008781-47.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCIANE SARA DE OLIVEIRA ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N 

Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, esclareço que no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. De outra banda, 

afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele deve ser 

analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Por fim, a reclamada levanta 

preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial arguida, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a 

inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º 

do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento 

de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. 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. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

99,77 (noventa e nove reais e setenta e sete centavos) com data de 

inclusão em 06/07/2017, no entanto a requerente afirma desconhecer a 

dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida referente ao contrato nº 65-996647282, habilitado em 

21/03/2017, aduz, ainda, que constam no sistema operacional diversos 

pagamentos anteriores, o que também comprova que a autora mantinha 

relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, 

como pedido contraposto, pugna pela condenação do demandante ao 

pagamento do valor inadimplido, além da condenação nas penas de 

litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. A 

reclamada em sua contestação insiste na regularidade da negativação, 

tendo em vista que fora localizado em observância ao seu sistema interno 

assinatura em nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme 

telas sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 143 de 407



ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou 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 

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). Conquanto tenha a parte 

requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo requerente, ou qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. 

Portanto, 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. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. 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”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente (dano moral in re ipsa). Analisando os documentos trazidos 

pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o 

registro mais antigo em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 

385 do STJ. Quanto ao pedido contraposto apresentado pela reclamada, 

entendo ser legítimo uma vez que restou comprovada a existência de 

débito pendente de pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui 

discutida, visto que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do 

cálculo do montante em aberto. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela autora para: 1 - Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 99,97 (noventa e nove reais e noventa e sete 

centavos), bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida; 2 – Condenar a parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 

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

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 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 e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 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 por SENTENÇA, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017131-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1017131-24.2019.811.0001 Reclamante: 

CAIRO DA SILVA DOS SANTOS Reclamado: BANCO DO BRASIL 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. O pedido formulado pelo Reclamado, de rejeição da 

concessão de justiça gratuita pleiteado pelo Reclamante não merece 

acolhimento, pois as causas em trâmite perante os Juizados Especiais, no 

primeiro grau, independem de pagamento de custas, taxas ou despesas 

congêneres, consoante inteligência do art. 54, da Lei 9.099.1995. 

Igualmente, deixo de acolher o pedido de extinção da ação em razão da 

ausência de documentos, porquanto o mesmo se confunde com o mérito e 
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com ele será analisado. Passo à análise 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 o 

banco lhe cobrou valores relativos ao cartão de crédito que sequer 

chegou a ser utilizado, pleiteando ao final pela restituição de valores 

cobrados indevidamente, em dobro, e a condenação do banco Reclamado 

por danos morais. O Banco Reclamado, em defesa, alega inexistência de 

ato ilícito, vez que o cartão e crédito de titularidade da parte autora 

encontra-se ativo, bem como que não está obrigado a conceder crédito a 

parte autora, inexistindo falha capaz de ensejar a sua condenação por 

danos materiais e morais. Dispõe o art. 6º da Lei n.º 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 artigo 335, do Código de Processo Civil. 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). Pois bem. No caso em 

apreço, verifica-se que a parte autora aderiu aos serviços de cartão de 

crédito na função débito/crédito, sendo que pela sua utilização, conforme 

cláusula geral apresentada pelo Banco Reclamado (id-27573694) seria 

cobrada tarifa de anuidade incidente sobre o cartão de crédito previsto na 

tabela de tarifas. Em que pese os argumentos apresentados pela parte 

autora, quanto ao fato de o banco reclamado não ter concedido crédito no 

cartão de crédito que possui a função débito e crédito, insurgindo, 

inclusive quanto à cobrança da tarifa por sua não utilização, tais 

argumentos não são capazes de ensejar a condenação do Banco 

Reclamado por danos materiais e morais. Afirma-se isto, pois, a cobrança 

lançada na fatura de cartão de crédito refere-se à cobrança de tarifa de 

anuidade, inclusive, os extratos apresentados na impugnação à 

contestação evidenciam a ausência de pagamento dos mesmos. Por 

último, o Banco Reclamado não está obrigado a conceder crédito, por ser 

ato discricionário da empresa, sendo que tal fato, não se mostra relevante 

a ponto de gerar dano de natureza moral, limitando-se à seara do mero 

aborrecimento. Neste aspecto, oportuno se mostra a transcrição de parte 

do voto proferido, em caso similar, pelo Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho, Relator do Recurso de Apelação Cível n.º 105033/2011, 

Classe CNJ-198, Comarca de Mirassol D’Oeste, que adoto como razão 

para decidir, litteris: “Nessa esteira de entendimento, não se pode olvidar 

que acontecimentos dessa natureza ocasionam certo dissabor ao 

cidadão. Porém, o dano moral não pode ser banalizado, erigindo-se em 

oportunidade de enriquecimento à custa de qualquer dissabor e 

aborrecimento, natural na vida em sociedade, devendo ser mensurado 

com prudência e bom senso, uma vez que o Direito tutela os bens jurídicos 

na medida de sua importância para a vida social harmônica e pacífica, não 

na medida das expectativas e frustrações de cada um.” A propósito: 

“Ação de conhecimento objetivando indenização por dano moral que a 

Autora teria sofrido com a recusa na concessão de crédito pela Ré. 

Improcedência do pedido. Apelação da Autora. Não constitui obrigação da 

Apelada conceder crédito. A recusa na concessão do crédito não 

acarreta dano extrapatrimonial, uma vez que a Apelada agiu no exercício 

regular do seu direito. Precedentes do TJRJ. Desprovimento da apelação. 

TJ -RJ  -  APELACAO APL  00081448020118190063  R J 

0008144-80.2011.8.19.0063 (TJ-RJ) Data de publicação: 07/04/2014”; 

“INDENIZAÇÃO DANO MORAL Recusa à concessão de crédito Obtenção 

de crédito no dia seguinte, em instituição financeira diversa Mero 

aborrecimento não gera abalo psicológico e dano moral - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. TJ-SP - Apelação 

APL 01944692820098260100 SP 0194469-28.2009.8.26.0100 (TJ-SP)Data 

de publicação: 03/04/2013”. Portanto, inexistindo nos autos prova acerca 

da efetiva ofensa à integridade psíquica da parte Reclamante, não há se 

falar em dano moral passível de indenização, impondo-se a improcedência 

do pedido formulado na inicial. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo autor na presente ação. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 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 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: 1002378-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002378-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALINE MARTINS DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE formulada por ALINE MARTINS DE JESUS em 

desfavor da empresa VIVO 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. Inexistindo 

preliminares previstas no art. 337, do Código de Processo Civil a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. In casu, a autora alega que seu 

nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

empresa Reclamada por débito de R$ 151,34 (cento e cinquenta e um 

reais e trinta e quatro centavos), comprovados por meio de extrato do 

SPC/SERASA (evento 01), débito este que alega desconhecer. A 

Reclamada, em contestação, alega que a inclusão do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não pagamento dos débitos 

relativo aos serviços que por ela foram contratados, inexistindo motivos 

para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. 

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. Analisado o processo e documentos a ele acostados, 

verifico que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (Art. 373, II, do CPC), de comprovar a contratação e utilização 

dos serviços pela reclamante, ressaltando que a tela sistêmica de seus 

computadores não constitui prova hábil a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única e produzida unilateralmente. Logo, não 

logrando êxito a empresa Reclamada em comprovar a relação contratual e, 

via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento 

de alguma obrigação pecuniária assumida pela reclamante, o débito deve 

ser declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

Por último, inobstante a existência de restrições posterior ao débito 

debatido nos autos, conforme podem ser verificadas no extrato 

apresentado pela parte autora (evento 01), estas devem ser considerada 

para fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial. Corroborando: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO 
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POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO 

AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao 

crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. 

Para que não seja devida indenização por danos morais, a exigência da 

Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante 

a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). 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 a 

inexistência do débito de R$ 151,34 (cento e cinquenta e um reais e trinta 

e quatro centavos) discutidos nos autos; 2 – CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais por ela 

suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (08/09/2017), conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 

54 do STJ. 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 no s autos, sob pena de multa no importe de R$ 

1.000,00(mil reais), não se trata de multa diária, em caso de 

descumprimento. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016857-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA EDUARDA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016857-60.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SELMA ARRUDA FRANÇA Polo Passivo: IUNI EDUCACIONAL S.A. 

Polo Passivo: KROTON EDUCACIONAL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA SUPOSTA PERDA DO OBJETO Antes de adentrar ao mérito, 

observo que as Rés, à Mov. 28172900, sustentam suposta perda do 

objeto discutido, o que culminaria na extinção do feito. No entanto, as Rés 

não lograram êxito em comprovar a obrigação de fazer pleiteada (entrega 

do diploma), e o feito também abrange indenização por danos morais. 

OPINO, portanto, por afastar a preliminar quanto à suposta perda do 

objeto. 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 o convencimento motivado preconizado no artigo 371 

do CPC/15, como a própria audiência de instrução, uma vez que os fatos 

seriam facilmente comprovados com provas documentais, 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 DA PROVA 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 da Autora, OPINO 

por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que 

as Rés teriam maior facilidade de comprovar o atendimento à solicitação 

da consumidora à ocasião dos fatos. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, versa a presente sobre pedido de 

obrigação de fazer, para que as instituições de ensino Rés, cumpram a 

obrigação de fornecer à Autora o diploma/certificado relativo ao Curso de 

Enfermagem, concluído em 28/03/2016. A Autora demonstrou ter fornecido 

às instituições todos os documentos necessários para a expedição do 

diploma (Mov. 26155097). As Rés, por sua vez, negam a existência de 

atos ilícitos, ou danos morais, e afirmam que precisam conferir as 

documentações, confeccionar, assinar e registrar o diploma, o que 

ocorreria na comarca de Valinhos/SP. Questionam, inclusive, a ausência 

de reclamação prévia por parte da Autora. Impugnação apresentada à 

Mov. 28481699. Pois bem. Para que as Rés sejam responsabilizadas 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos básicos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal entre eles. No caso em tela, uma vez 

demonstrado pela Autora a conclusão do curso, com o atestado fornecido 

pelas próprias Rés, a emissão do correspondente diploma era um direito 

seu, e obrigação das instituições. Ressalta-se que os diplomas são 

expedidos pelas próprias universidades, e a lei nº 9.394/96, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no artigo 48, §1º, 

assevera que elas são as responsáveis pelo respectivo registro. E, nessa 

mesma lei, no artigo 53, VI, deixa claro que no exercício de sua autonomia, 

são asseguradas às universidades, sem prejuízos de outras, conferir 

graus, diplomas e outros títulos. Assim, era dever das instituições Rés 

fornecerem à Autora os títulos relativos à conclusão da graduação 

cursada. Observo que a colação de grau se deu em 28/03/2016, e até a 

presente data a Autora não conseguiu obter o respectivo diploma sem 

qualquer explicação plausível. A expedição do diploma é um direito do 

estudante, e, no caso, já deveria ter sido confeccionado em período 

anterior considerável. Consequentemente, a demora na expedição do 

diploma, e a ausência de demonstração por parte das Rés, de adoção de 

posturas transparentes perante a sua consumidora, sem qualquer 

atendimento de qualidade, ou informações corretas, caracteriza ato ilícito, 

com a violação dos direitos da Autora, seja em relação à lei de diretrizes 

básicas, seja em relação ao Código de Defesa do Consumidor, em 

especial aos artigos 6º, III e VI. No direito das obrigações, a obrigação de 

fazer é uma relação que vincula o devedor ao credor, aonde o débito 

específico corresponde à prestação que deve ser realizada pelo devedor. 

No caso, as empresas Rés detinham a obrigação de fornecerem o diploma 

de Graduação em Enfermagem para a Autora, devidamente registrado, 

para que a mesma pudesse exercer a sua profissão. E, embora a Autora 

tenha concluído o curso em 28/03/2016, até a presente data, as Rés não 

providenciaram a entrega da documentação. Saliento que, ao contrário do 

sustentado a defesa, neste caso, houve sim tentativa de solução 

administrativa da contenda, mediante reclamação prévia junto ao PROCON. 

Situação que as Rés, também, não conseguiram solucionar. Assim, OPINO 

por CONDENAR AS RÉS, solidariamente, a entregarem em mãos, à Autora, 

o documento original do Diploma de Graduação em Enfermagem, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de incidir em multa fixa no montante de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Não se trata de multa diária, e passa a incidir 

após o decurso do prazo estipulado, com eventual inércia das Rés. No 

que tange aos danos morais, para que a respectiva indenização seja 

devida, faz-se necessário que se demonstre que os atos ilícitos causaram 

na Autora uma perturbação psíquica de tal forma, que tenha atingido à sua 

intimidade. A doutrina o define como “dor, vexame, sofrimento, 

desconforto, humilhação – enfim, dor da alma” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

100). No caso em tela, a partir do momento que a Autora se vê impedida 

de exercer de maneira plena, o título que lhe foi conferido pela Graduação, 

em razão da inércia das Rés em lhe conceder o respetivo diploma, causa 

na consumidora uma frustração que ultrapassa a esfera do mero 

dissabor, razão pela qual OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa, 

Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA. DANO MORAL. Ocorrência. Contexto 

probatório a demonstrar que a demora na expedição e entrega do diploma 
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de curso de pos graduação ocorreu por culpa da instituição de ensino. 

Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros 

aborrecimentos ou simples dissabores. Dano moral configurado "in re 

ipsa". "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Valor corretamente arbitrado, pois 

observou as circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o 

poderio econômico da instituição de ensino e obedeceu aos princípios da 

equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. recurso 

não provido”. (PINTO, Raphael Garcia. Recurso inominado n. 

1021920-20.2017.8.26.0001. J. em 07 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 23 Fev. 2018.) Recurso inominado. 

Prestação de serviços educacionais. Emissão de diploma. Curso 

PRONATEC concluído. Demora na expedição do diploma. Inércia da 

prestadora do serviço. Obrigação de fazer. Instituição de ensino tem o 

dever de diligenciar junto ao MEC. Recurso improvido. (BELMUDES, Ana 

Carolina Della Latta Camargo. Recurso inominado n . 

0016845-17.2017.8.26.0001. J. em 01 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 23 Fev. 2018.) Recurso Inominado. Ensino 

Superior. Atraso na entrega do diploma. Recurso no qual se discute 

apenas a quantificação dos danos morais. Majoração de R$ 2.500,00 para 

R$ 8.000,00. Parcial provimento. (IURA, Alexandre Miura. Recurso 

inominado n. 1005394-25.2019.8.26.0577. J. em 17 Out. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 28 Jan. 2020.) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

NÃO EMISSÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO EM TEMPO 

RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CONSISTENTE NA EMISSÃO DO DIPLOMA, BEM COMO ACOLHEU 

O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO IMATERAL. MORA DE QUASE QUATRO ANOS 

PARA A COMPETENTE EMISSÃO DO CERTIFICADO, FATO QUE 

ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. COMPENSAÇÃO FIXADA EM 

R$ 5.000,00 BEM FUNDAMENTADA, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 

SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(REHFELDT, Luiz Felipe Valente da Silva. Recurso inominado n. 

1010609-16.2018.8.26.0286. J. em 25 Set. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 28 Jan. 2020.) 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 gravidade e grau de culpa das Rés, bem 

como as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não 

signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante nas causadoras do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das 

Rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. Por fim, resta claro no caso 

em comento, a presença do 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.), pois, houvessem as Rés entregue o diploma à 

Autora, tempestivamente, os danos não teriam se concretizado. Isso 

posto, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes: 

1. OPINO por afastar a preliminar de perda do objeto suscitado pelas Rés, 

à defesa. 2. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer 

a relação de consumo, consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a 

inversão do ônus da prova em favor da Autora, como assegurado no 

artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por CONDENAR AS RÉS, solidariamente, a 

entregarem em mãos, à Autora, o documento original do Diploma de 

Graduação em Enfermagem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de incidir em multa fixa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Não se 

trata de multa diária, e passa a incidir após o decurso do prazo estipulado, 

com eventual inércia das Rés. 4. No que concerne aos danos morais, 

OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar as Rés 

à ressarci-los à Autora, de maneira solidária, no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito 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 (28/03/2016) e a correção monetária a partir desta 

da homologação do presente projeto pelo Douto Magistrado. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juíz 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: 1017402-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARIL DOMINGOS MOTTA (REQUERENTE)

MARINA MEIRA COELHO (REQUERENTE)

LEOMIRA MEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO OAB - SP220844 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017402-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARIL DOMINGOS MOTTA, MARINA MEIRA COELHO, 

LEOMIRA MEIRA COELHO REQUERIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., 

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A As partes 

compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em audiência 

conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017344-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CABELEIRA SCHROETER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017344-30.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: NATALIA CABELEIRA SCHROETER REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A As 

partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em 

audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 
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conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

liberação se for o caso. Após, arquive-se este processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015175-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA SILVA ACCIOLY (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015175-70.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELOIZA SILVA ACCIOLY REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo 

realizado em audiência conciliatória e encartado nos autos. Para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017834-52.2019.8.11.0001

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 CARLOS CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017834-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JOSE 

CARLOS CRUZ As partes compuseram amigavelmente, por meio de 

acordo realizado em audiência conciliatória e encartado nos autos. Para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Após, arquive-se este 

processo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018007-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE TINOCO DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1018007-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLE TINOCO DE ANUNCIACAO REQUERIDO: 

SUBMARINO VIAGENS LTDA., TAM LINHAS AÉREAS S/A As partes 

DANIELLE TINOCO DE ANUNCIACAO e TAM LINHAS AÉREAS S/A 

compuseram amigavelmente, por meio de acordo realizado em audiência 

conciliatória e encartado nos autos. Para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em relação a 

parte TAM LINHAS AÉREAS S/A, em conformidade com o estatuído no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em conseqüência julgo extinto o presente 

feito com lastro legal no disposto no art. 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Determino o 

prosseguimento do feito em relação a parte SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016906-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016906-04.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JANE DE ARRUDA SILVA Polo Passivo: AVON COSMÉTICOS S/A 

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 formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Em 

sede de impugnação (Mov. 28263742), a Autora formulou pedido para que 

fosse realizada perícia grafotécnica na assinatura aposta no contrato 

apresentado pela Ré, o que afastaria a competência do juizado especial. 

OPINO por indeferir o aludido pedido, haja vista que a Ré não apresentou, 

à defesa, qualquer contrato específico no qual viesse a constar a 

assinatura da Autora. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem 

preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a eventual contratação 

deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do contrato assinado 

pela Autora, e fatura representando o débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Apesar da irresignação da Ré, no caso, a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º 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 se deferir nesta oportunidade, em favor 

da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a 

Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA – DOS REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais, na qual a Autora questiona o débito que culminou na 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, 

no valor de R$ 200,65 (duzentos reais e sessenta e cinco centavos), e 

almeja receber indenização pelos danos morais sofridos em decorrência 

da aludida negativação. Oportunizada a conciliação (Mov. 28258741), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 27794598), a Ré fundamenta a 

negativação em suposto exercício regular de direito, posto que a Autora 

teria recebido o pedido 76394-449, e não teria adimplido as mercadorias. 

Impugnação apresentada à Mov. 28263742. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Ressalto que a Autora nega a existência de vínculo contratual com 
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a Ré. Apesar da irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a 

mesma não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a 

autora teria, efetivamente, qualquer vínculo contratual que justificasse a 

cobrança de débito pendente em seu nome. Não trouxe o contrato 

propriamente dito, assinado pela Autora, mas, tão somente telas 

sistêmicas, as quais são consideradas como “documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pelo consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa. Recurso inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 

Set. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) Ademais, 

observo que a Ré sustenta a tese de que a Autora teria recebido um 

pedido, e portanto, deveria pagar por ele, mas não trouxe o pedido em si, 

devidamente assinado, com a prova da entrega. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise dos autos, vislumbro 

que a Ré não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a existência do 

vínculo contratual entre as partes, sequer do débito propriamente dito, pois 

deixou de apresentar o contrato firmado pela Autora, termo de 

recebimento de produtos, ou mesmo a fatura representativa da 

negativação. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos 

sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria 

ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar, indevidamente, o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza 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 da 

consumidora 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 da Autora, e rende ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente 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.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor 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 e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) RECURSO INOMINADO – 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização 

por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida negativação 

dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de 

relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade 

da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos 

sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da 

operação, conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de 

prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida 

unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo 

autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo 

(cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, 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 à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito que subsidiou a negativação aqui 

discutida, lançada em 10/09/2019, no valor de R$ 200,65 (duzentos reais e 

sessenta e cinco centavos), concernente ao contrato nº 

076394449116508122019. 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 posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 

10 (dez) dias, 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, no valor de R$ 200,65 (duzentos reais e sessenta e cinco 

centavos), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados da Autora 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 da Autora, pois tolhe, de 

maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que a mesma é inadimplente 

com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem 

justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - 

Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que 

arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. 

Recurso inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. 

em www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Consumidor – Serviços 

de telefonia móvel cuja contratação é desconhecida pelo recorrido – 

Ré/recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da 

contratação –Negativação indevida – Dano moral in re ipsa – Sentença 

parcialmente reformada, apenas para reduzir para R$6.000,00 o quantum 

arbitrado a título de danos morais. (CONCEIÇÃO, Fernando Augusto 

Andrade. Recurso inominado n. 1000548-69.2019.8.26.0219. J. em 20 Set. 
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2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Jan. 2020.) Nesses 

moldes, tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome da Autora, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. 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 na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob esse contexto, ante todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Autora, 

em impugnação, no que diz respeito à perícia grafotécnica. 2. NO MÉRITO, 

comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por declarar a inexistência do débito que 

subsidiou a negativação aqui discutida, lançada em 10/09/2019, no valor 

de R$ 200,65 (duzentos reais e sessenta e cinco centavos), concernente 

ao contrato nº 076394449116508122019. 4. 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 posterior ao trânsito em julgado da presente. 5. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 200,65 (duzentos reais e sessenta e cinco 

centavos), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pelo Autor, de responsabilidade da Ré, para 

condená-la ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por 

arbitrar em R$ 6.000,00 (seis 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 

(10/09/2019 – Mov. 26166006), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto pelo Douto Magistrado. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1013659-15.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL 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 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. 

25384383, 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 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 da 

Autora, 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 pela Autora em desfavor da Ré, sob o 

fundamento de inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, no valor de R$ 207,95 (duzentos e sete reais e noventa e cinco 

centavos), lançada em 21/04/2019, em razão do contrato nº 0334014970. 

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. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(Mov. 26927657) Em defesa tempestiva (Mov. 27316999), a Ré nega os 

fatos de maneira genérica, sem apresentar qualquer documentação que 

justifique a cobrança e a negativação. Apresentou faturas de consumo, 

relatórios de chamadas, mas nada representativo do débito específico 

negativado. Impugnação não apresentada, embora a Autora tivesse 

ciência do prazo e importância de tal manifestação. 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 da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, seria 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 a consumidora, 

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 da Autora 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 da 

consumidora 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 da Autora, 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 
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responsabilização civil, da culpa da Ré, a qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os à consumidora 

vulnerável, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência do débito, no 

valor de R$ 207,95 (duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), 

relativo ao contrato nº 0334014970, lançada em 21/04/2019. 

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 o apontamento dos dados da Autora, 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 da Autora, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao 

crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão 

de que a 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 da Autora 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 com o crescimento das demandas, posto que a 

Ré deveria, antes de mais nada, checar a idoneidade das cobranças, 

antes de providenciar a negativação do nome dos consumidores. 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 da Autora, 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 

afastar a irresignação da Ré quanto ao comprovante de negativação, 

apresentado pela Autora, à inicial. 2. 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 da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII. 3. OPINO por declarar a inexistência do débito, no valor de 

R$ 207,95 (duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), relativo ao 

contrato nº 0334014970, lançada em 21/04/2019. 4. 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. 5. 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). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, caso a Ré não o faça. 7. OPINO por reconhecer os danos 

morais, sofridos pela Autora, 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 (21/04/2019 – Mov. 25384383), e correção monetária pelo 

INPC a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. 

8. Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em comprovar a legitimidade do 

débito específico, ora questionado, OPINO por indeferir o seu pedido no 

que diz respeito à condenação da Autora em litigância de má fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, posto que ausentes os requisitos dos 

artigos 79 e 80 do CPC. 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. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002366-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ADRIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002366-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISRAEL RODRIGUES DE BRITO REQUERIDO: BENEDITO 

ADRIANO DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram conforme termo de acordo realizado 

no Serviço de Atendimento Imediato do Juizado Especial do Centro. 

Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra, na forma do art. 487, III, 

“b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 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

Processo Número: 1005002-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA DE CARVALHO OAB - MT3733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA MITIKO TANAKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1005002-84.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO POLO 

PASSIVO: CLARA MITIKO TANAKA 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. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, PELO VALOR DA CAUSA 

A Ré suscita suposta incompetência do juizado especial cível para o 

deslinde processual, uma vez que o valor cobrado alcança o montante de 

R$ 107.226,28 (cento e sete mil e duzentos e vinte e seis reais e vinte e 

oito centavos), o que ultrapassa o teto dos juizados especiais. No entanto, 

trata-se de cobrança de despesas condominiais, para a qual a legislação 

prevê procedimentos especiais. O artigo 3º, II da Lei nº 9.099/95, 

estabelece ser da competência do juizado especial cível o julgamento das 

causas enumeradas no artigo 275, II do CPC/73, que, no inciso II, b, prevê 

a cobrança de quantias devidas ao condomínio, qualquer que seja o valor. 

E o enunciado nº 09 do FONAJE, permite ao condomínio propor ação nos 

juizados especiais, justamente nas hipóteses do artigo 275, II, inciso b. 

Ora, ao regulamentar a competência dos juizados especiais, o legislador 

fez uso de critério quantitativo (valor) e qualitativo (matéria), abrangendo, 

inclusive, as causas de menor complexidade. Exige-se, assim, a presença 

de um dos critérios, e não a sua cumulação, sendo perfeitamente 

admissível que, nos casos do artigo 275, II do CPC/73, o pedido exceda o 

limite de 40 salários mínimos. Dessa feita, sendo a competência fixada pela 

matéria, não se considera o valor. OPINO, portanto, por reconhecer a 

competência dos juizados especiais para o deslinde deste processo. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A Ré suscita, ainda, que seria parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não seria 

proprietária do imóvel objeto dos condomínios cobrados. Sabe-se que a 

legitimidade ad causam é bilateral “pois o autor está legitimado para propor 

ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso 

de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.) E a Autora 

deve cobrar aquele que detém a responsabilidade pelo pagamento das 

taxas condominiais, neste caso, a Ré, que firmou o termo de acordo e 

confissão de dívida de Mov. 22991393, que abrangia, justamente, os parte 

dos valores aqui cobrados, em relação aos lotes 03 e 04 da Quadra 08. E 

ressalto, inclusive, que a Ré, em defesa, nada mencionou sobre o aludido 

documento. OPINO, portanto, por afastar a preliminar de ilegitimidade 

passiva, suscitada pela Ré, à defesa. DA INÉPCIA DA INICIAL Ainda em 

sede de preliminar, a Autora suscita suposta inépcia da inicial, por 

entender que não haveria nexo entre os fatos, não haveria coerência. 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 ausência de nexo não 

está ali elencada, podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, 

mas não sua extinção precoce, razão pela qual OPINO por rejeitar a 

aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Superadas as 

preliminares. Da análise do processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para 

o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, posto que os fatos 

demandam provas meramente documentais, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta pela associação residencial em desfavor da 

Ré, sob o fundamento de que, embora proprietário legítimo dos lotes 03 e 

04 da quadra 08, encontra-se em débito com as taxas condominiais 

referentes aos meses de Novembro/2016, Janeiro/2017 a Julho/2019, no 

valor atualizado de R$ 107.226,28 (cento e sete mil e duzentos e vinte e 

seis reais e vinte e oito centavos), sob o qual deveria ser acrescido juros 

de 1% ao mês, multa de 2% e honorários de 10%. A parte Autora cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos os 

documentos que lhe legitima à cobrança da Ré no que tange aos débitos 

das taxas condominiais. A Ré, por sua vez, apresentou defesa genérica, 

dizendo não ser responsável pelos débitos, mas nada menciona sobre o 

termo de confissão de dívida por si assinado. Da análise dos fatos, vê-se 

que a inadimplência é incontroversa. No que tange aos valores, os 

cálculos trazidos aos autos pela Autora informam que a Ré lhe deve o 

valor de R$ 107.226,28 (cento e sete mil e duzentos e vinte e seis reais e 

vinte e oito centavos), referente às taxas condominiais não pagas, sendo 

que este valor é composto dos débitos originais acrescidos de juros, 

correção monetária e multa. Englobado no aludido valor, a Autora pleiteia 

pelo valor de R$ 4.698,98 (quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e 

noventa e oito centavos), relativo aos honorários advocatícios de 

cobrança, pelo lote 03 (Mov. 22991394), e, R$ 5.052,50 (cinco mil e 

cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), pelo lote 04. (Mov. 

22991396) Nesse peculiar, entendo que a cobrança dos honorários 

advocatícios aplicados nos cálculos apresentados pela Autora deve ser 

afastada, por não serem cabíveis em sede de Juizados Especiais, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95: Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. Sob esse contexto, do valor 

total almejado, de R$ 107.226,28 (cento e sete mil e duzentos e vinte e 

seis reais e vinte e oito centavos), deve ser deduzido os valores 

almejados à título de honorários, nas proporções de R$ 4.698,98 (quatro 

mil e seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) e R$ 

5.052,50 (cinco mil e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), o que 

alcança o montante total de R$ 97.474,80 (noventa e sete mil e 

quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). Assim, OPINO 

pela parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenar a Ré ao 

pagamento dos valores à título de condomínio e despesas, na proporção 

de R$ 97.474,80 (noventa e sete mil e quatrocentos e setenta e quatro 

reais e oitenta centavos). Ante ao exposto e, por tudo que dos autos 

consta, após a análise das versões fáticas e probatórias apresentadas 

por ambas as partes: 1. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pela 

Ré, no que diz respeito à incompetência do juizado, pelo valor da causa; 

ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. 2. NO MÉRITO, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para condenar o Réu ao pagamento dos valores à título de 

condomínio e despesas, na proporção de R$ 97.474,80 (noventa e sete mil 

e quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), com a 

incidência de juros na proporção de 1% (um por cento), desde o 

vencimento de cada parcela, bem como correção monetária a partir da 

citação (19/09/2019 - Mov. 24762261). 3. OPINO, no entanto, pela 

improcedência dos pedidos quanto aos honorários. 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 Juiz 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 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006514-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBRANDO ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIONEER DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1006514-05.2019.8.11.0001 Autor: 

HILDEBRANDO ROBERTO DO NASCIMENTO Ré: PIONEER DO BRASIL 

LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA De início, tem-se que 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 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 deixado ao 

arbítrio do juízo, a quantificação 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 o teto dos juizados especiais, à ocasião da 

distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em 

R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA O 

DESLINDE PROCESSUAL Antes de adentrar ao mérito, observo que a Ré, 

à Mov. 25065773, suscita a incompetência deste juízo para o trâmite 

processual, sob o argumento de que seria necessário a realização de 

perícia no objeto do litígio. Entendo, no entanto, que tal providência não se 

faz prescindível para a formação do convencimento motivado do artigo 

371 do CPC/15, considerando que o Autor comprovou, ainda que 

minimamente, a compra do produto e os vícios por ele apresentados, 

inclusive com sua remessa para reparo, razão pela qual OPINO por 

afastar a aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Superadas essas nuances, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, como a própria audiência de instrução, 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 Autor, 

OPINO por deferir, nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade das suas condutas. DA ANÁLISE DO MÉRITO Trata-se de 

Ação de Indenização por Vício do Produto c/ pedido de danos morais e 

materiais. Em síntese, o Autor narra a aquisição de um “Radio para carro 

Pionner MVH-298BT USB BLUETOOTH”, fabricado pela Ré, no valor de R$ 

329,00 (trezentos e vinte e nove reais), com as garantias legais, em 

05/11/2018, consoante se depreende da nota fiscal de Mov. 23498813. No 

entanto, segundo o Autor, o produto apresentou vício de qualidade, ao 

passo que não estava ativa a função USB prometida. Que, apesar de ter 

devolvido o produto ao fabricante, conforme prova de Mov. 23498831, o 

problema não foi resolvido, e não obteve mais auxílio por parte da Ré. 

Pleiteia, assim, pela devolução do valor pago, ou substituição do produto, 

bem como pela reparação pelos danos morais sofridos em decorrência 

dos fatos. Oportunizada a conciliação (Mov. 25129304), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré venha a ser 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a conjunção de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, Dano e nexo causal entre eles. Da análise 

dos fatos e provas apresentadas por ambas as partes, tem-se que a Ré 

não demonstrou, de maneira mínima, argumentos que viessem a 

desconstituir, modificar ou extinguir a tese autoral. O Autor, por sua vez, 

comprovou a aquisição do produto (Mov. 23498813), o problema por ele 

apresentado (Mov. 23498832), com a sua devolução ao fabricante, para 

que pudesse sanar os vícios. E, embora a Ré tenha sustentado a tese de 

que o seu suporte teria buscado oferecer resposta eficaz ao Autor, no 

menor tempo possível, com o encaminhamento do produto para análise e 

providência do conserto, e, ainda, que o produto não teria apresentado o 

vício informado, não trouxe qualquer documentação que assim 

corroborasse. Ora, deveria ter apresentado os laudos da suposta análise 

realizada no produto, ou mesmo do conserto que aduz ter providenciado, 

o que não se viu no caso em tela. Em consequência, vislumbro que o ato 

ilícito perpetrado pela Ré encontra-se latente. Isso porque, os fatos, como 

expostos, demonstra uma grave violação ao direito de informação ao 

consumidor, e ao atendimento qualitativo, que viesse a prevenir os danos 

morais e materiais, nos termos do artigo 6º, III e VI do CDC. Ora, quando o 

Autor adquiriu o produto, e lhe foi ofertada a garantia, lhe causa a 

sensação de segurança e confiança na aquisição. Se, na hora que a 

mesma precisa acionar a fabricante, por vício do produto, a mesma não 

lhe presta serviço qualitativo, e deixa de solucionar o problema, tentando 

esquivar-se de sua responsabilidade, causa-lhe frustrações 

consideráveis. Tem-se que tais comportamentos não respeitam a 

transparência na relação com o consumidor, exigida pela Política Nacional 

da Relação de Consumo (Art. 4º CDC). Deve-se salientar, ainda, os termos 

do artigo 18 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade pelos vícios de 

qualidade dos produtos, que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo, como no caso em tela em que o produto deixou de funcionar 

com todas as suas serventias (USB, por exemplo). Assim, presentes os 

requisitos da verossimilhança das alegações iniciais, pois cabia à Ré 

demonstrar ter prestado informações precisas e completas ao 

consumidor, e atendê-lo de maneira eficiente e adequada, com a 

disponibilização de um produto de qualidade, com todas as suas 

funcionalidades, o que não se viu no caso em tela, comportamentos que 

configuram-se atos ilícitos, nos termos do artigo 186 e 187 do Código Civil, 

uma vez que violam os direitos basilares do consumidor, e extrapolam a 

boa fé que deveria pairar nas relações de consumo. 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 o Autor demonstrou que, apesar de ter adquirido um produto com a 

sua respectiva garantia, o mesmo apresentou defeito que não foi reparado 

pela Ré, ficando inviável ao consumo. Assim aduz a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO - PRODUTO ADQUIRIDO COM DEFEITO. RELÓGIO 

ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR 03 (TRÊS) VEZES, 

NÃO SENDO SOLUCIONADO O DEFEITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE 

AFASTADA. DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE 

DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E CONDENOU AS RÉS 

SOLIDARIAMENTE NA DEVOLUÇÃO DO PREÇO CORRIGIDO, COM JUROS 

A PARTIR DA CITAÇÃO - MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (VIGNOLA, Ana Cristina Paz Neri. 

Recurso inominado n. 0000443-39.2018.8.26.0286. J. em 30 Ago. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Set. 2018.) RECURSO 

INOMINADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR. ARTIGO 18 DO CDC. 

OPÇÃO POR RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS 

RECONHECIDOS. Reconhecimento de ocorrência de vícios no celular 

fornecido pela ré e que terminaram não sanados no prazo legal. A defesa 

sustentou que o produto apresentava indícios de oxidação em razão da 

exposição à contato com líquidos, dentre outras hipóteses, mas o laudo 

não especificou de forma detalhada em que circunstâncias se deu a 

referida oxidação. E não houve comprovação de mau uso do produto pela 

autora. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova. Sentença 

reformada. RECURSO PROVIDO. (MALFATTI, Alexandre David. Recurso 

inominado n. 1065099-64.2018.8.26.0002. J. em 02 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 03 Janeiro de 2020). DECLARATÓRIA E 

DANO MATERIAL – RISCO DO NEGÓCIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – 

DEVER INCONTESTE - SENTENÇA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS 

RAZÕES – RECURSO IMPROVIDO. (RIMOLA, Antônio Marcelo Cunzolo. 

Recurso inominado n. 0008516-27.2019.8.26.0007. J. em 02 Out. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 03 Jan. 2020.) Consequentemente, 

OPINO por reconhecer os danos materiais sofridos pelo Autor, de 

responsabilidade da Ré (produto sem a funcionalidade prometida), e por 

condená-la à restituição do valor pago, de forma simples, no montante de 

329,00 (trezentos e vinte e nove reais). Sob os danos materiais deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (27/09/2019 - 

Mov. 25253247) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento 

(05/11/2018 - Mov. 23498813). E, neste caso específico, entendo 

desnecessária a devolução do produto, haja vista que a própria Ré não 

manifestou interesse nesse sentido. 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, pois não fosse a conduta da Ré em deixar de 
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oferecer produto e serviço com a qualidade exigida, e a assistência 

adequada, os danos não teriam configurados. DOS DANOS DE ORDEM 

MORAL Na esfera da análise do dano moral, tem-se que, neste caso 

específico, a situação narrada ultrapassa a esfera do mero dissabor, pois, 

entendo clara a frustração do Autor, na aquisição de um produto que, na 

garantia, deixou de funcionar, e não teve a assistência adequada e 

qualitativa pela Ré. Observo, inclusive, que a Ré não trouxe qualquer 

prova de que ter prestado o devido suporte ao Autor, e lhe entregue o 

produto em plenas condições de funcionamento. Embora tenha 

sustentado, à defesa, que o seu suporte teria oferecido resposta eficaz 

ao Autor, com o recebimento do produto e encaminhamento para análise e 

conserto, e que, após tais procedimentos, teria vislumbrado a ausência do 

vício informado, não trouxe o laudo que assim comprovasse. Sua defesa 

veio sustentada, apenas, com documentos procuratórios e constitutivos. 

Em casos semelhantes, aduz a jurisprudência: RECURSO INOMINADO – 

CONSUMIDOR COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO (TANQUINHO 

DE LAVAR ROUPA) – DEFEITO DO PRODUTO DURANTE O PRAZO DE 

GARANTIA – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA O 

TÉCNICO COMPARECER NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA – PRODUTO 

ENTREGUE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – 

OMISSÃO EM SOLUCIONAR O PROBLEMA – PRETENSÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO PELO 

DESLEIXO DA FABRICANTE NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA SEM DAR 

QUALQUER SATISFAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PELO 

DESCASO DA FABRICANTE NO PÓS VENDA - RECURSO PROVIDO. A 

consumidora procurou a assistência técnica da fabricante pelo sistema de 

atendimento ao consumidor – SAC, que gerou protocolo e no prazo de 30 

dias não deu nenhuma satisfação, e não resolveu o problema, e não 

enviou seu técnico na residência da autora. Depois de esperar, sem 

receber nenhuma notícia, a consumidora procurou a assistência técnica e 

entregou pessoalmente o produto defeituoso. A fabricante não efetuou o 

conserto e afirmou que o produto não apresenta defeito, contudo, não 

entregou o eletrodoméstico na casa da recorrente, tampouco demonstrou 

preocupação de informar à consumidora a forma de utilização do 

tanquinho de lavar roupas. Situação que configura o dano moral, pelo 

descaso na relação com o cliente no pós-venda. Recurso provido para 

condenar a fabricante no pagamento de indenização pelo dano moral, 

fixado em R$4.000,00. Recurso conhecido e provido. (Recurso inominado 

n. 1010108-33.2018.8.26.0037. J. em 13 Maio 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Ago. 2019.) RESPONSABILIDADE CIVIL – 

Relação de consumo – Compra de móveis planejados – Defeitos no 

produto e na instalação dos móveis – Vícios de qualidade do produto – 

Danos morais configurados em razão do desgaste suportado para a 

solução de problema não causado pelo requerente, panorama que 

ultrapassa o simples aborrecimento – Procedência, em parte – Recurso 

não provido. (PELLICANI, Roger Benites. Recurso inominado n. 

0000045-31.2018.8.26.9004. J. m 09 Ago. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 03 Jan. 2020.) 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 as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posto isso, após a análise dos 

fatos sob a ótica de ambas as partes, 1. OPINO por fixar o valor da causa 

em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), com 

determinação à r. Secretaria para que proceda à retificação junto ao 

Sistema PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado 

especial cível, suscitada pela Ré, por entender que a perícia no produto 

não é imprescindível para a formação do convencimento motivado do 

artigo 371 do CPC/15. 3. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova, 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. Comprovados 

os atos ilícitos de responsabilidade da Ré, o dano e o nexo de 

causalidade, OPINO por reconhecer os danos materiais sofridos pelo 

Autor, de responsabilidade da Ré (produto sem a funcionalidade 

prometida), e por condená-la à restituição do valor pago, de forma simples, 

no montante de 329,00 (trezentos e vinte e nove reais). Sob os danos 

materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (27/09/2019 - Mov. 25253247) e correção monetária (INPC) a partir 

do efetivo pagamento (05/11/2018 - Mov. 23498813). 5. OPINO por 

CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais ao 

Autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a 

citação (27/09/2019 - Mov. 25253247). 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1008631-66.2019.8.11.0001 Autor: 

BERNARDO RIEGEL COELHO Ré: LIVELO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 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 para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA ANÁLISE DA REVELIA Observo que, à 

impugnação (Mov. 25702495), o Autor pleiteia pelo reconhecimento da 

revelia da Ré, uma vez que a defesa seria genérica e evasiva. No entanto, 

entendo que tais circunstâncias não seriam suficientes para a decretação 

da revelia propriamente dita, haja vista que a defesa, em si, foi 

apresentada dentro do prazo, e estão ausentes os requisitos dos artigos 

344 do CPC/15 e 20 da Lei n. 9.099/95. OPINO, portanto, por indeferir o 

pedido do Autor pelo reconhecimento da revelia da Ré. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de 

que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que Autor e Ré se amoldam aos conceitos de 

consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma 

legal. Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a 

vulnerabilidade do Autor, consequentemente deve-se incidir, também, a 

inversão do ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Trata-se de ação de Defesa do Consumidor c/ Pedido de 

Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta pelo Autor em 

desfavor da Ré. Em síntese, narra o Autor que adquiriu passagens 

aéreas, para o trecho CuiabáMT – Rio de Janeiro/RJ, ida e volta, com 

escala em São Paulo/SP, mediante uso de pontos viabilizados pela Ré, no 

montante de 39.200 pontos, mais R$ 61,62 (sessenta e um reais e 

sessenta e dois centavos). Que a passagem foi adquirida para fins de 

compromisso profissional. No entanto, que na data do embarque, apesar 

de ter realizado a compra por intermédio da Ré, não conseguiu efetuar o 

check in, porque o trecho São Paulo/SP – Rio de Janeiro/RJ, estava 

cancelado, situação que era de conhecimento da Ré, e não lhe foi 

repassada. Que, em decorrência dessa situação, teve de adquirir novo 

bilhete, no valor de R$ 726,03 (setecentos e vinte e seis reais e três 
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centavos), para o trecho São Paulo/SP – Rio de Janeiro/RJ, tendo perdido 

compromissos profissionais. Pleiteia, assim, pela restituição dos valores à 

título de pontos de milhagem, taxas, aquisição do novo bilhete, e transporte 

entre aeroportos, bem como indenização por danos morais. Oportunizada 

a conciliação (Mov. 25633412), as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. A Ré, em defesa tempestiva 

(Mov. 25489539), explica o programa de milhagens, classificando-o como 

mero sistema de resgate de pontos, mas que não se responsabilizaria pelo 

trajeto especificamente, ao passo que teria cumprido com sua obrigação 

contratual de resgate de pontos. Atribui a responsabilidade pelos fatos, 

exclusivamente, à companhia aérea, e pleiteia pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Para fins de responsabilização civil, é imprescindível a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. Da análise dos fatos e provas apresentadas aos 

autos, tenho que é incontroverso que, por culpa da ausência de 

informações claras e precisas, por parte da Ré, o Autor não foi informado 

sobre o cancelamento prévio do voo contratado, causando-lhe os danos 

narrados na inicial. Ora, o voucher de Mov. 24123972, foi emitido pela 

própria Ré, a qual, dessa feita, assume a responsabilidade pelas 

informações ali prestadas. Ademais, ressalta-se que a responsabilidade, 

neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e que a Ré deve 

assumir os riscos da atividade econômica que administra, não podendo 

transferi-los ao consumidor hipossuficiente. E, nos termos do artigo 14, 

§1º, II do CDC, o serviço tornou-se defeituoso, quando a Ré não forneceu 

a segurança esperada pelo consumidor (Embarque no voo inicialmente 

contratado), e deixou de prestar o resultado esperado. Assim, violou 

praticamente toda a dinâmica da relação de consumo. Presente, portanto, 

o ato ilícito, por clara violação ao artigo 14 do CDC c/c artigo 6º, III e VI do 

CDC, quando deixa de prestar informações claras e precisas ao 

consumidor, causando-lhe danos. Cumpre salientar que a Ré, à defesa, 

não apresentou qualquer documento que modificasse, extinguisse ou 

desconstituísse os argumentos autorais. E, no contrato de Mov. 25490295, 

não consta assinatura por parte do Autor, sequer qualquer indício que o 

de mesmo tivesse ciência de seus termos. Observo, ainda, que a Ré não 

apresentou qualquer argumento robusto para justificar os fatos, sequer 

esclarecê-los ao consumidor, que foi vítima de uma prestação de serviço 

desidiosa, que fez com que o mesmo fosse submetido a ausência de 

informações prévias sobre o cancelamento do seu voo, e teve de adquirir 

nova passagem para aportar ao destino final. Em momento algum, viu-se 

condutas da Ré para esclarecer ao consumidor, na oportunidade, 

exatamente o que estava ocorrendo em relação à reserva, sequer prestar 

assistência integral, deixando de observar o ônus probatório que lhe é 

peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, não apresentando provas 

desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito do Autor. 

Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da Ré, que não 

logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. 

Nada impede que, caso queira, a Ré ingresse com ação regressiva contra 

quem entender de direito. O fato é que o consumidor, hipossuficiente e 

vulnerável, não pode ser prejudicado. Ultrapassada essa nuance, 

devemos analisar os danos morais propriamente ditos, principalmente em 

harmonia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao 

artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em tela, não se pode 

deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia da prestação dos 

serviços por parte da Ré, não só pela frustração da expectativa do autor 

em ingressar no voo inicialmente contratado, como também em não 

demonstrar tê-lo tratado de maneira digna, para tentar mitigar os danos 

causados pela ausência de informação quanto aos horários dos voos, e 

respectivas alterações, o que faz presente 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.) Consequentemente, RECONHEÇO 

o dano moral in re ipsa, pois, indubitavelmente ultrapassam a seara do 

mero desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Entendo, 

ainda, que não que prevalecer a tese de mero dissabor, principalmente 

considerando a angústia sofrida pelo Autor com a sensação de 

insegurança causada pelos fatos, bem como a falta de assistência 

adequada. E assim tem decidido a jurisprudência de nosso estado: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROGRAMA DE 

PONTOS – RESGATE PARA COMPRA DE PASSAGENS – PEDIDO 

CANCELADO SEM JUSTIFICATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ADEQUAÇÃO 

DO VALOR DO DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO DO DANO MORAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A responsabilidade do 

fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14, do CDC. Havendo a ineficiente e inadequada prestação 

dos serviços pelo fornecedor, deve o consumidor ser indenizado. A 

condenação por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) observa os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida. 

Merece correção apenas o valor do dano material, posto que da forma que 

foi fixada na sentença, o consumidor está em vantagem excessiva em 

relação a empresa, devendo o valor ser corrigido neste momento. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (MORAES, Marcelo Sebastião Prado de. 

Recurso inominado n. 0016048-87.2019.811.0001. J. em 08 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 03 Jan. 2019.) Assim, OPINO por 

reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à 

ressarci-los. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a 

ofensa e o dano moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 

e seguintes do Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é 

imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação econômica da 

lesada, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta e as 

circunstâncias que envolvem o caso. Nesse sentido, considerando o 

comportamento das partes, as provas produzidas aos autos, bem como o 

pedido autoral, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

6.000,000 (seis mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que guarda 

correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado danoso, bem 

assim com as condições da vítima e da empresa autora da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, 

representando um equilíbrio que não significa enriquecimento ilícito à 

vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de reiterar o 

aludido comportamento no mercado de consumo. DA ANÁLISE DOS 

DANOS MATERIAIS 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 o Autor comprovou que, 

por desídia da Ré, obteve gastos extras, nas seguintes proporções: R$ 

1.365,00 ½ dos pontos relativos ao trecho não utilizado pelo Autor, por 

culpa da Ré. (Mov. 24123970) R$ 30,81 ½ das taxas pagas, não utilizadas 

pelo Autor, por culpa da Ré. (Mov. 24123970) R$ 726,03 Novo bilhete 

adquirido pelo Autor, por culpa da Ré. R$ 84,88 Transporte entre 

aeroportos. R$ 2.206,72 Assim, OPINO por reconhecer o direito do Autor 

em receber tais valores, perfazendo o total de R$ 2.206,72 (dois mil e 

duzentos e seis reais e setenta e dois centavos). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(15/10/2019 – Mov. 26257047), e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento (21/12/2018 – Mov. 24123977). Isso posto, consoante 

os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos 

trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO 

MÉRITO: 1. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor, à Mov. 

25702495, no que diz respeito ao reconhecimento da revelia da Ré. 2. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelo Autor, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. Comprovados o ato ilícito, o 

dano, e o nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a falha na 

prestação do serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de danos morais in re 

ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde a citação (15/10/2019 – Mov. 26257047), e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto. 4. OPINO por 

reconhecer os danos materiais, para CONDENAR a Ré ao ressarcimento 

do valor de R$ 2.206,72 (dois mil e duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (15/10/2019 – Mov. 26257047), e 

correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (21/12/2018 – 

Mov. 24123977). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 155 de 407



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: 1007562-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA FREITAS (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:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, Bosque da Saúde - Cuiabá NÚMERO DO PROCESSO: 

1007562-96.2019.8.11.0001 POLO ATIVO: THAIS SILVA FREITAS POLO 

PASSIVO: VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA) POLO PASSIVO: BANCO IBI 

S/A POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S/A 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 instancia 

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. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES De início, observo que, ambas as Rés, na ocasião da 

apresentação das defesas (Mov. 26436157 e 26544937, suscitam serem 

ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente demanda. Segundo 

a Ré Via Varejo S/A, seria, tão somente, emissora do cartão. O Réu 

Bradesco, por sua vez, entende ser ilegítimo, uma vez que a negativação 

aqui questionada, foi lançada à pedido de Banco Bradescard S/A. Pois 

bem. No que diz respeito ao argumento da Via Varejo S/A, entendo que o 

mesmo não deve prosperar em razão do disposto no artigo 7º, parágrafo 

único do CDC, que assevera que todos os que participaram da relação, 

são, solidariamente responsáveis, pelos danos causados ao consumidor. 

Nada obsta que, caso queira, a Via Varejo S/A ingresse com ação 

regressiva contra quem entender pertinente. OPINO, portanto, por afastar 

a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré Via Varejo S/A. No 

entanto, quanto ao Réu Banco Bradesco S/A, entendo pertinente o 

reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

presente demanda, pois não foi o responsável pela negativação, sequer 

pela suposta contratação do cartão de crédito. Assim, OPINO por acolher 

a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Réu, Banco Bradesco 

S/A para determinar a extinção do feito, em relação à si, sem julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Tendo prosseguido o feito em desfavor de Via 

Varejo S/A e Banco IBI, 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 a 

relação contratual e o débito são provados basicamente por prova 

documental, 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 

do artigo 17 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, em favor da Autora, já foi 

deferida, pela Douta Magistrada, na oportunidade em que se analisou a 

tutela antecipada (Mov. 24915280), o que OPINO por ratificar, nos termos 

do artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em negativação supostamente indevida do 

nome da Autora, à pedido do Réu, Banco IBI (Bradescard), no valor de R$ 

512,69 (quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos), relativo à 

cartão de crédito viabilizado pela Ré, Via Varejo S/A. Importante consignar 

que a Autor nega a existência de vínculo contratual com as Rés, e, 

inclusive, elaborou os Boletins de Ocorrência de Mov. 238873377 e 

23887381, nos quais narra a negativação e cobranças indevidas, bem 

como o extravio de seus documentos. Pleiteia, portanto, pela declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito 

objeto da negativação, com indenização por danos morais. À Mov. 

24915280, a Douta Magistrada deferiu a tutela antecipada, determinando 

que as Rés se abstivessem de negativar o nome da Autora, em 

decorrência dos fatos, bem como se abstivesse de cobrar os valores aqui 

discutidos, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Na oportunidade, já deferiu a inversão do ônus probatório, em favor da 

Autora. Oportunizada a conciliação (Mov. 26451988), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré, Via Varejo, apresentou defesa genérica, à Mov. 26544937, 

mencionando suposto esclarecimento quanto à cancelamento em caso de 

arrependimento, licitude da cobrança de anuidade, e que o valor já deveria 

ter sido restituído. Nega a existência de danos morais. Saliento que a 

defesa é dissonante com a inicial. O Réu, Banco IBI (Bradescard), por sua 

vez, sustenta que a Autora seria titular do cartão, e que, se houve fraude, 

seria tão vítima quanto a Autora. Questiona a suposta ausência dos 

requisitos da responsabilidade civil, e pleiteia pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Na oportunidade, junta um contrato e faturas, inclusive, no 

valor negativado. Impugnações apresentadas às Mov. 26688947 e 

26825966. Para que os Réus sejam responsabilizados civilmente, faz-se 

necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Da análise dos 

autos, tenho que, neste caso específico, a Autora comprova ter sido 

vítima de furto de seus documentos pessoais, e que o meliante, com a 

posse dos mesmos, teria formalizado contrato em seu nome, gerando 

dívidas que subsidiaram a negativação questionada, no valor de R$ 512,69 

(quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos). Apesar do Réu, B. 

IBI (Bradescard), ter apresentado um contrato, à Mov. 26544939, 

vislumbro que o mesmo está desacompanhado da documentação pessoal 

da Autora, e que a assinatura ali firmada, não coincide com a assinatura 

apresentada às documentações iniciais, o que corrobora com a tese de 

fraude, sustentada pela Autora. E entendo que, tanto o Banco IBI, quanto a 

Via Varejo, deveriam ter adotado as cautelas prévias para a conferência 

eficaz da documentação, antes de firmarem o contrato, o que não se viu 

no caso em tela. Dessa feita, para que a Ré, via Varejo, permitisse a 

celebração do contrato, e, o Réu, Banco IBI, negativasse o nome da Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, seria imprescindível checarem a 

idoneidade da cobrança, e, principalmente a existência incontroversa da 

relação contratual propriamente dita, e da dívida, com a conferência dos 

documentos pessoais da Autora, na ocasião da celebração do contrato, o 

que não se viu no caso em tela. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito por parte dos Réus, sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito dos Réus, na negligência no lidar com a consumidora, seja por 

cobrarem débitos sem comprovar a origem, seja por permitirem que 

terceiros, firmassem contratos em nome da Autora, sem adotarem as 

devidas cautelas prévias, seja por negativar o nome da Autora de maneira 

indevida. Essas condutas concretizam a falha na prestação do serviço 

pelos Réus, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. 

E, nesse sentido, caberiam às Rés provarem, nos termos do artigo 14, §3º 

do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, 

ainda, culpa exclusiva da consumidora 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 da Autora. Portanto, rende 

ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que 

presente o nexo causal que une as condutas das Rés 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 fossem as cobranças e negativações indevidas, os danos não teriam 

se concretizado. Vê-se que a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa dos Réus, 

os quais devem assumir os riscos da atividade econômica que exploram, 

não transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência da relação jurídica entre Autora e Réus, com a 
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declaração da inexistência da dívida, no valor de R$ 512,69 (quinhentos e 

doze reais e sessenta e nove centavos). Consequentemente, OPINO por 

condenar os Réus à absterem-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 o Réu, Banco IBI, exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, lançado em 

11/07/2019, no valor de R$ 512,69 (quinhentos e doze reais e sessenta e 

nove centavos), relativo ao contrato nº 4282674776801000, 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, acima discriminada, caso o Réu não o faça. No que concerne 

aos danos morais, a cobrança e negativação indevidas, são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando às 

Rés, solidariamente, a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO ENTRE AS PARTES – FRAUDE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - MANTIDA 

SENTENÇA – NEGADO PROVIMENTO. (COSTA, Daniel Carnio. Recurso 

inominado n. 0003483-63.2018.8.26.0016. J. em 28 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 18 Abr. 2019.) RECURSO INOMINADO (réu) - 

Banco – Relação de consumo – Entendimento consolidado no Supremo 

Tribunal Federal acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

às instituições financeiras – Responsabilidade objetiva – Alegação de que 

o empréstimo foi feito pelo autor por meio do Internet Banking – Ausência 

de prova da efetiva contratação pelo autor – Fraude na contratação - 

Responsabilidade da instituição bancária pela falta de segurança dos 

serviços prestados – Fato imputável principalmente à própria instituição 

bancária, pela grave falha em permitir a atuação de terceiros fraudadores 

– Responsabilidade configurada – Reparação dos prejuízos causados ao 

correntista – Valores descontados do valor do empréstimo deverão ser 

restituídos de forma simples – Dano moral caracterizado – Falha na 

prestação dos serviços - Montante fixado (R$ 5.000,00) que, 

considerando as circunstâncias da causa e condições das partes, atende 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos – RECURSO IMPROVIDO. (LACERDA, José 

Marques de. Recurso inominado n. 1003041-32.2018.8.26.0323. J. em 23 

Maio 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Jan. 2020.) 

RECURSO INOMINADO – Impugnação a contrato de financiamento 

realizado – Consumidora que aduziu que seu cartão bancário fora furtado 

– Sentença de procedência para declarar a inexistência da relação jurídica 

decorrente do contrato impugnado e condenar a instituição financeira ao 

pagamento de indenização a título de dano moral – Não comprovação pelo 

recorrente de culpa do consumidor – Responsabilidade objetiva da 

instituição financeira pelos danos sofridos por consumidor em operações 

bancárias – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Devida a 

condenação a título de dano moral – Recurso desprovido. (KÔROKU, Tonia 

Yuka. Recurso inominado n. 1004752-75.2017.8.26.0010. J. em 15 Maio 

2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Jan. 2020.) Ação 

declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 

Apontamento da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. 

Utilização de seus dados por terceiro, falsário. Regularidade da 

contratação não demonstrada. Negativação indevida. Danos morais in re 

ipsa. Responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor e do cessionário 

do crédito. Compensação bem dosada. Recursos não providos. (GIONGO, 

Vinicius Peretti. Recurso inominado n. 1019343-81.2017.8.26.0482. J. em 

01 Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Jan. 2020.) Ora, 

tanto o Banco IBI, quanto a Via Varejo, falharam, gravemente, na 

conferência de dados na ocasião da contratação, permitindo que falsários 

contratassem, em nome da Autora, gerando posterior negativação de seu 

nome. Há evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da 

Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu 

nome exposto à negativação infundada, demonstrando o dano 

propriamente dito com a clara negligência das Rés, e suas falhas na 

prestação do serviço, que atingiu a moral da Autora. 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 das Rés bem 

como as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não 

signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante nas causadoras do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, e reputo justa e razoável a condenação das 

Rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. Isso posto, após a análise 

dos fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por afastar a 

preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré Via Varejo S/A. 2. 

Quanto ao Réu Banco Bradesco S/A, OPINO por acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva, para determinar a extinção do feito, em relação à si, 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15. 3. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

nos termos do artigo 17º 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 ratificar, em favor 

da Autora (Mov. 24915280), nos termos do artigo 6º, VIII. 4. OPINO por 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar a inexistência da 

relação jurídica entre Autora e Rés, e, ainda, a inexistência da dívida, no 

valor de R$ 512,69 (quinhentos e doze reais e sessenta e nove 

centavos). 5. Consequentemente, OPINO por condenar as Rés à 

absterem-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 o Réu, Banco IBI, 

exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente 

ao débito aqui discutido, lançado em 11/07/2019, no valor de R$ 512,69 

(quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos), relativo ao 

contrato nº 4282674776801000, no prazo de 10 (dez) dias, 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, acima discriminada, caso o 

Réu não o faça. 8. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, condenando as Rés, 

solidariamente, à ressarcirem a Autora em valor justo e razoável, que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis 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 (22/05/2019 – Mov. 26544939), e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto de sentença, 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 

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: 1007492-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE MARIA CORREA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1007492-79.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DAYANNE MARIA CORREA OLIVEIRA Polo Passivo: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA À defesa tempestiva (Mov. 25643172), a Ré suscita preliminar 

de incompetência do juizado especial, por entender imprescindível a 

realização de vistoria no medidor da unidade consumidora da Autora. Em 

casos semelhantes, tem decidido a jurisprudência: ENERGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

(TOI). PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL. INVIABILIDADE DE 

PROVA PERICIAL DIANTE DO TRANSCURSO DO TEMPO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE QUE O MEDIDOR ENCONTRA-SE PRESERVADO 

PARA SER SUBMETIDO À PERÍCIA OFICIAL. DANOS MORAIS COM 

EXISTÊNCIA IN RE IPSA DIANTE DA INTERRUPÇÃO IRREGULAR NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (OLIVEIRA FILHO, Fábio Bernardes de. Recurso inominado n. 

0000809-19.2016.8.26.0587. J. em 17 Fev. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jan. 2019.) Logo, OPINO por rejeitar a 

aludida preliminar, por não entendê-la necessária à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superada essa 

nuance, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que os fatos aqui discutidos seriam facilmente 

comprovados mediante prova essencialmente documental, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

OPINO, assim, por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que 

diz respeito à designação de audiência de instrução. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o 

insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua procedência, o 

Douto Magistrado já deferiu a inversão do ônus da prova, em favor da 

Autora, nos termos art. 6º, VIII do CDC, na oportunidade em que se 

apreciou a liminar (Mov. 23869342), com o fito de propiciar equilíbrio na 

relação processual, o que OPINO por ratificar nesta oportunidade. DA 

ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, E 

NECESSIDADE DE SE REFATURAR A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2019 

Trata-se a presente de Ação Declaratória de Direito. Em síntese, a Autora 

reconhece-se como titular da unidade consumidora de n. 61747104-6. No 

entanto, questiona a idoneidade de duas faturas emitidas, com vencimento 

em 30/06/2019, nos valores de R$ 3.047,25 (três mil e quarenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos) e R$ 1.275,30 (um mil e duzentos e setenta 

e cinco reais e trinta centavos). Pleiteou pela substituição da unidade 

consumidora, bem como pela retificação da fatura, com o reconhecimento 

dos danos morais e restabelecimento da energia. O Douto Magistrado, à 

Mov. 23869342, deferiu a tutela antecipada, para que a Ré procedesse ao 

restabelecimento da energia da Autora, sob pena de multa fixa, na 

proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Oportunizada a conciliação 

(Mov. 25382688), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 25643172, a Ré 

sustenta a possibilidade de cobrança de débito de recuperação de 

consumo, e possibilidade de suspensão do serviço, em caso de 

inadimplemento. Formula pedido contraposto para condenação da Autora 

ao pagamento do valor discutido, bem como que a liminar seja revogada. 

Impugnação apresentada à Mov. 25921503. Pois bem. Para melhor elucidar 

a presente sentença, é imprescindível reproduzir o histórico de consumo 

da Autora, considerando as informações prestadas às Mov. 23860676, 

25643182 e 25646929: Mês referência Kw/h consumido Valor cobrado 

07/2019 190 238,12 06/2019 274 320,00 05/2019 337 386,33 04/2019 188 

216,86 03/2019 0 127,39 03/2019 4.782 4.322,55 02/2019 273 251,05 

01/2019 311 290,85 12/2018 296 486,18 11/2018 368 553,68 10/2018 388 

583,04 09/2018 324 533,28 Percebo que a Ré não age de modo 

transparente com a consumidora, deixando de explicar as reais razões 

para a cobrança do valor questionado. Observo que as faturas que 

antecederam à cobrança não tiveram grandes variações à ponto de 

justificar a aludida recuperação de consumo. No mesmo sentido, pode-se 

dizer quanto às faturas posteriores. Observo, ainda, que as faturas ora 

questionadas são as únicas que recaem sob o nome da consumidora,e 

que a Ré não logrou êxito em esclarecer as suas cobranças, 

principalmente quando cobra, por duas vezes, o mesmo mês, como 

ocorreu em Março/2019. Ora, a consumidora paga pela fatura que é 

apresentada pela própria Ré, e, como tal, não pode ser atingida por 

supostos equívocos na oportunidade da medição. E, deve-se deixar claro 

que o Termo de Ocorrência e Inspeção, elaborado pela Ré, tem presunção 

relativa, e, como tal, não pode ser admitido como prova absoluta da 

idoneidade de suas atitudes. Assim, entendo que as faturas questionadas 

são em demasia excessivas, considerando a média de consumo mensal 

da Autora. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência: Inominado. 

Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pleito de 

indenização por danos morais. Energia elétrica. Sentença de parcial 

procedência. Apelo da concessionária ré. Inversão do ônus da prova. 

Cabe à concessionária o ônus de comprovar a alegada irregularidade no 

relógio medidor. Não comprovada a irregularidade do medidor de energia. 

Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Presunção meramente 

relativa de veracidade. Cobrança irregular de fatura com valor excessivo 

e que não corresponde ao consumo médio mensal do consumidor. Culpa 

do usuário não comprovada. Sentença mantida. Recurso não provido. 

(MENDONÇA, Heber Gualberto. Recurso inominado n . 

1005048-97.2018.8.26.0322. J. em 28 Nov. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2020.) E, neste caso, a Ré não 

logrou êxito em comprovar, de maneira inequívoca, a legitimidade das 

cobranças, sequer em explanar, de modo claro, as razões de ter emitido 

duas faturas, em valores absolutamente incompatíveis com a média de 

consumo da unidade consumidora, com vencimento na mesma data, qual 

seja, 30/06/2019. Noto, inclusive, que, nos aludidos documentos (Mov. 

23860674), consta um suposto parcelamento, sem que, no entanto, a Ré 

comprovasse a ciência da Autora quanto à sua existência. Ademais, não 

pode a Ré sustentar que suas condutas estão pautadas na jurisprudência 

do STJ, posto que o REsp. n. 1412433, em momento algum, legitima a 

cobrança desarrazoada de valores da consumidora. O aludido aresto 

apenas assevera a necessidade de se propiciar aos consumidores, de 

maneira geral, a ampla participação em todos as fases da constatação, 

inclusive, com oportunização do contraditório na esfera administrativa. 

Prevê, ainda, a necessidade de notificação prévia quanto à possibilidade 

de corte, o que também não se viu no caso em tela. Sob esses 

fundamentos, entendo que razão assiste à Autora, posto que o modo de 

agir da Ré, na relação de consumo entre as partes, se tornou em demasia 

unilateral, e impôs à consumidora a sua superioridade, o que ressalta a 

sua vulnerabilidade. OPINO por declarar a inconsistência das faturas com 

vencimento em 30/06/2019, nos valores de R$ 3.047,25 (três mil e 

quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e R$ 1.275,30 (um mil e 

duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos). OPINO por determinar 

que a Ré proceda refaturamento da fatura do mês de Junho/2019, emitindo 

uma única fatura, com observância na média dos últimos doze meses da 

unidade consumidora. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida pelo 

Douto Magistrado, à Mov. 23869342, para que a Ré mantenha o 

fornecimento da energia na unidade consumidora n. 61747104-6, em 

relação às faturas aqui discutidas. Para preservação do direito de ambas 

as partes, na continuidade da relação de consumo, OPINO por determinar 

que a Ré, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à substituição do 

relógio da Unidade Consumidora n. 61747104-6, sob pena de multa fixa 

que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL No que diz respeito à indenização por danos 

morais propriamente dita, caberia à Ré provar a veracidade de suas 

alegações, seja 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 CPC. Verifica-se que a Autora vem 

sendo cobrado por duas faturas relativas a um único mês, fundada em 

suposta recuperação de consumo, sem que houvesse, efetivamente, 

significativas variações anteriores e posteriores que assim justificassem. 

E, apesar da Ré sustentar a legitimidade de suas condutas, por suposta 

constatação de irregularidades externas – desvio de fase -, não logrou 

êxito em comprovar a participação da Autora para as supostas 

irregularidades. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos 
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termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores do 

consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. 

414/10 da ANEEL, em especial os artigos 129 e 130, que estabelecem 

todas as providências necessárias para fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. Procedimentos esses que a 

Ré não logrou êxito em demonstrar observância. As condutas da Ré, 

portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações 

adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método comercial 

coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na prestação 

de serviço, que lhe causa danos patrimoniais, e compromete a adequada e 

eficaz prestação do serviço. Logo, o suposto desvio de fase, ou outra 

anormalidade que teria provocado faturamento inferior, por si só, sem a 

observância do devido processo legal ou a demonstração do efetivo 

envolvimento da Autora no fato, não possui o condão de imputar a 

obrigação à consumidora quanto ao pagamento de eventual diferença 

encontrada, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. 

Deve-se relembrar que as faturas de consumo são emitidas pela própria 

concessionária, e que gera nos consumidores, de modo geral, a confiança 

de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não podendo ser 

surpreendidos com cobranças abusivas, apontando supostas 

recuperações ou desvios. Ora, cabe à Ré o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades 

consumidoras. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há porque imputar à consumidora o ônus de eventual 

irregularidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de 

provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva 

da consumidora, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos 

presentes autos. Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada 

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 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à Autora. O dano moral 

representa uma “lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou 

nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste 

caso específico, entendo que o mesmo é devido, ante a submissão da 

consumidora à situação vexatória de se ver cobrada por valores não 

consumidos, e sofrer com a suspensão do fornecimento de energia, tendo 

que acionar o poder judiciário para poder restabelecê-la. Senão vejamos: 

Recurso inominado. Energia elétrica. Medidor de consumo. Fraude não 

comprovada. Termo de Ocorrência de Irregularidade ? TOI, elaborado de 

forma unilateral pela concessionária. Documento insuficiente para 

comprovar a existência de irregularidades no medidor. Ausência de 

demonstração de qualquer conduta fraudulenta por parte da proprietária 

do imóvel. Cobrança de diferenças correspondentes a período anterior. 

Elaboração de cálculo unilateralmente. Débito indevido. Dano moral 

presumido. Valores fixados de acordo com os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. 

Recurso inominado n. 1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Set. 2018.) Assim, a cobrança, 

nos moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor à 

consumidora a sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má 

prestação de serviço, e submissa às suas vontades, razão pela qual 

OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. 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 um equilíbrio tal, de modo que 

não signifique enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob 

esses argumentos, entendo que o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), é 

valor condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito 

o enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias 

apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a preliminar de 

incompetência do juizado especial cível, suscitada pela Ré à defesa. 2. 

OPINO por indeferir o pedido da Ré no que diz respeito à designação da 

audiência de instrução. 3. NO MÉRITO, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados à inicial, com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos termos do 

art. 6º, VIII do CDC, consoante deferido pelo douto Magistrado, à Mov. 

23869342, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual. 4. 

OPINO por declarar a inconsistência das faturas com vencimento em 

30/06/2019, nos valores de R$ 3.047,25 (três mil e quarenta e sete reais e 

vinte e cinco centavos) e R$ 1.275,30 (um mil e duzentos e setenta e 

cinco reais e trinta centavos). 5. OPINO por determinar que a Ré proceda 

refaturamento da fatura do mês de Junho/2019, emitindo uma única fatura, 

com observância na média dos últimos doze meses da unidade 

consumidora. 6. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida pelo Douto 

Magistrado, à Mov. 23869342, para que a Ré mantenha o fornecimento da 

energia na unidade consumidora n. 61747104-6, em relação às faturas 

aqui discutidas. 7. Para preservação do direito de ambas as partes, na 

continuidade da relação de consumo, OPINO por determinar que a Ré, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, proceda à substituição do relógio da 

Unidade Consumidora n. 61747104-6, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO por reconhecer os 

danos morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao 

pagamento de indenização à Autora, que OPINO por arbitrar no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (30/07/2019 – Mov. 22903189), e a correção 

monetária a partir da homologação deste projeto pela Douta Magistrada. 9. 

Não tendo a Ré logrado êxito na comprovação da legitimidade das 

cobranças, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado pela Ré à 

defesa, bem como o pedido pela revogação da liminar. 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: 1016559-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos, etc. A parte promovente, embora devidamente 

intimada, não se fez presente na audiência de Conciliação. O art. 51, 

inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe sobre essa situação: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Assim, não havendo justificativa para ausência da parte autora à referida 

audiência, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei 

n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de 

urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 

5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª Turma Recursal de Mato Grosso, j. 
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24-6-2009). Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017122-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNER FELIPE DIAMANTINO ARAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

SENTENÇA Vistos, etc. A parte promovente, embora devidamente 

intimada, não se fez presente na audiência de Conciliação. O art. 51, 

inciso I, da lei 9.099/95 assim dispõe sobre essa situação: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Assim, não havendo justificativa para ausência da parte autora à referida 

audiência, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Art. 51, I, da Lei 

n. 9.099/95. Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de 

urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei n. 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não 

sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça (TJMT RNEI, 

5659/2008, Dr. Yale Sabo Mendes, 1ª Turma Recursal de Mato Grosso, j. 

24-6-2009). Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008700-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008700-98.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LETÍCIA MIRANDA DE ARAUJO Polo Passivo: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A 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 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$ 

30.000,00), em danos materiais (R$ 4.445,46), e o valor cuja inexistência a 

Autora pretende declarar (R$ 2.222,73). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 36.668,19 (trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito 

reais e dezenove centavos). DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a eventual contratação 

deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do contrato assinado 

pela Autora, e da fatura representando o débito no valor negativado, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º 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 se deferir nesta oportunidade, em favor 

da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a 

Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DA DÍVIDA – DOS REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Danos Morais, na qual 

a Autora questiona o débito que culminou na inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 2.222,73 

(dois mil e duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), e 

almeja receber indenização pelos danos morais sofridos em decorrência 

da aludida negativação, bem como devolução do valor cobrado, em dobro. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 25760419), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 25680318), a Ré manifesta-se de maneira genérica, 

negando a existência de conduta ilícita. Na oportunidade, classifica os 

fatos como mero aborrecimento, nega a necessidade de restituição em 

dobro do valor cobrado, e pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação apresentada à Mov. 25913036. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, não reconhece os danos 

causados pela aludida cobrança. E, dessa relação controvertida, teriam 

surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Ressalto que a 

Autora nega a existência de vínculo contratual com a Ré. Apesar da 

irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, 

efetivamente, qualquer vínculo contratual que justificasse a cobrança de 

débito pendente em seu nome. Não trouxe o contrato propriamente dito, 

assinado pela Autora, sequer fatura representativa do valor cobrado, 

mas, tão somente, documentos representativos e constitutivos. Para que a 

Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Da análise dos autos, vislumbro 

que a Ré não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a existência do 

vínculo contratual entre as partes, sequer do débito propriamente dito, pois 

deixou de apresentar o contrato firmado pela Autora, bem como a fatura 

representativa da negativação. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a consumidora, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações 

genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

da autora, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com a consumidora, seja por cobrar débito sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido à consumidora), seja por negativar, indevidamente, o nome 

da Autora. E é exatamente nessas condutas que se concretiza 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 da consumidora 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 da Autora, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente 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.) Em casos 
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semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré 

não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito 

inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e 

que era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela 

autora, demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema 

interno não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor 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 e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) RECURSO INOMINADO – 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização 

por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida negativação 

dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de 

relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade 

da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos 

sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da 

operação, conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de 

prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida 

unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo 

autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo 

(cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados.Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, 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 à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência dos três débitos que subsidiaram as negativações 

aqui discutidas, lançadas em 11/11/2018, nos valores de 740,91 

(setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos). 

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 posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos 

débitos aqui discutidos, acima discriminados, no prazo de 10 (dez) dias, 

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 das negativações aqui discutidas, caso a Ré 

não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da 

Autora 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 da Autora, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito 

ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a 

impressão de que a mesma é inadimplente com suas obrigações. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Consumidor – Serviços de 

telefonia móvel cuja contratação é desconhecida pelo recorrido – 

Ré/recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar a existência da 

contratação –Negativação indevida – Dano moral in re ipsa – Sentença 

parcialmente reformada, apenas para reduzir para R$6.000,00 o quantum 

arbitrado a título de danos morais. (CONCEIÇÃO, Fernando Augusto 

Andrade. Recurso inominado n. 1000548-69.2019.8.26.0219. J. em 20 Set. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Jan. 2020.) Nesses 

moldes, tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome da Autora, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. 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. Neste caso, 

enaltece-se a conduta da Autora em distribuir uma única demanda para 

discutir três negativações oriundas da mesma pessoa jurídica. 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 na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 9.000,00 (nove mil reais). DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

Por fim, à inicial, a Autora pleiteia pelo recebimento do valor de R$ 4.445,46 

(quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis 

centavos), referente à repetição do indébito, ante a cobrança indevida do 

valor de R$ 2.222,73 (dois mil e duzentos e vinte e dois reais e setenta e 

três centavos). O artigo 42, parágrafo único do CDC, realmente dá o direito 

ao consumidor, de maneira geral, de receber o valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, quando cobrado em quantia indevida. No entanto, é 

imprescindível que, para que tenha o aludido direito, o consumidor, 

efetivamente, tenha pago o valor pelo qual foi cobrado, o que não é o caso 

dos autos. Viu-se a cobrança indevida, e a negativação, no entanto, não 

houve prova inequívoca de que a Autora adimpliu o valor, para, assim, ter 

direito à repetição do indébito. OPINO, portanto, por indeferir o pedido 

formulado pela Autora no que diz respeito à repetição do indébito no valor 

de R$ 4.445,46 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e seis centavos). Sob esse contexto, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática e probatória trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 36.668,19 

(trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito reais e dezenove 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que providencie à 

retificação junto ao Sistema PJE. 2. NO MÉRITO, comprovados o dano, a 

culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do 
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ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

OPINO por declarar a inexistência dos três débitos que subsidiaram as 

negativações aqui discutidas, lançadas em 11/11/2018, nos valores de 

740,91 (setecentos e quarenta reais e noventa e um centavos). 4. 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 posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 5. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, 

acima discriminados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada das negativações aqui discutidas, caso a Ré não o faça. 7. OPINO 

por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, de 

responsabilidade da Ré, para condená-la ao pagamento de indenização, 

na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 9.000,00 (nove 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 (11/11/2018 – Mov. 24139391) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta 

Magistrada. 8. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Autora no que 

diz respeito à repetição do indébito. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 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. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEIXEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA OAB - MT10351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1009373-91.2019.811.0001 

Autora: SORAIA TEIXEIRA DE MAGALHÃES Ré: COMPANHIA PANAMEÑA 

DE AVIACION S/A SENTENÇA Visto, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. Da análise do 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. OPINO, portanto, por 

indeferir o pedido formulado pela Autora no que diz respeito à designação 

de audiência de instrução. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente entre as partes: “Aplica-se ao transporte aéreo as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 28 Jan. 2020.) E, 

ademais, a Repercussão Geral do Recurso Extraordinário nº 636331, 

mencionado pela Ré, para sustentar a necessidade da incidência da 

Convenção de Varsóvia, gerou o tema nº 210, que versa sobre “limitação 

de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem”, o que 

não é o caso dos autos. Logo, 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 nesta oportunidade, em 

favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação indenizatória de danos 

morais, na qual a Autora narra que, apesar de ter adquirido passagens 

para Cuba e Panamá, pela empresa aérea Ré, foi impedida de embarcar no 

trecho Havana – Panamá, em razão de suposta ausência de validade do 

cartão de vacina contra a febre amarela. Pleiteia, portanto, pela 

indenização pelos danos morais suportados em decorrência dos fatos. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 25839622), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 25967541), a Ré defende a legitimidade da conduta de 

impedir o embarque da Autora, e classifica os fatos como culpa exclusiva 

da consumidora, a qual teria sido informada sobre a necessidade de 

vacinação prévia. Impugnação apresentada à Mov. 26329769. Pois bem. 

Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, é imprescindível a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade. Da análise dos autos, tem-se que o ato ilícito perpetrado pela 

Ré, ao impedir a Autora do embarque para o voo internacional, é 

inquestionável. Ora, da análise dos autos, não se viu, em momento algum, 

explicações claras e convincentes à Autora. A Ré bastou-se a impedir o 

embarque, mas não se atentou que a documentação exigida estava sob a 

posse da Autora. E, ainda, não comprovou, de maneira inequívoca, que o 

documento estaria supostamente fora do prazo de validade, sequer 

especificou que prazo seria esse, e fundamento em qual normativa. Ora, 

de acordo com o documento apresentado à Mov. 24284521, a Autora foi 

devidamente vacinada contra a febre amarela, em 10/01/2008. E, 

consoante informação contida no sítio eletrônico da Agência Nacional de 

Saúde, a vacina questionada é realizada mediante dose única. Senão 

vejamos: “Até alguns anos atrás, a recomendação era de que a vacina 

fosse renovada de dez em dez anos, mas em 2014 a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) mudou sua orientação quando concluiu que o reforço da 

dose não é necessário para manter a proteção contra a doença. No início 

deste ano o Brasil adotou a recomendação da OMS.” (BRASIL. ANVISA. 

Disp. em www.portal.anvisa.gov.br. Publicado em 24 Nov. 2017. Acesso 

em 28 Jan. 2020.) Se a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

não exige o reforço da vacina, e reconheceu a dose única, não há razões 

para a Ré impedir o embarque da Autora em voo internacional, sob a 

justificativa de ausência de validade, sequer de exigir nova vacinação. Por 

esse contexto, entendo que a Autora cumpriu, perfeitamente, com o artigo 

18, II da Resolução 400 da ANAC, pois apresentou o seu cartão de 

vacinação no momento do embarque. A Ré, por sua vez, comete ato ilícito, 

ao exigir condições em dissonância com a Agência Nacional de Saúde, 

sem justificativa plausível, e deixa de atender à consumidora com a 

qualidade esperadas, e de prestar informações claras e precisas quanto a 

situação específica. E 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, pois, houvesse a 

Ré permitido o embarque da Autora no voo, com a documentação correta 

que lhe foi apresentada, os danos não teriam se concretizado. Observo, 

inclusive, que a Ré não apresentou qualquer argumento plausível que 

justificasse o impedimento do embarque, sequer que teria prestado um 

serviço de qualidade, com o atendimento digno à Autora. Caracterizada, 

então, a má prestação de serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em 

comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade, o que configura 

ato ilícito, nos termos ds artigos 186 do Código Civil. Ultrapassada essa 

nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia 

da prestação dos serviços por parte da Ré, não só pela frustração da 

expectativa da autora em embarcar no voo, consoante contratado, como 

também em não demonstrar tê-la tratado de maneira digna, para tentar 

mitigar os danos causados pela confusão instaurada pela própria Ré, nas 

claras faltas de informações, o que faz presente 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.) Ora, houvesse a Ré aceitado o 
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documento válido, apresentado pela Autora, na ocasião do embarque, os 

danos não teriam configurados. Consequentemente, RECONHEÇO o dano 

moral in re ipsa, pois, indubitavelmente ultrapassam a seara do mero 

desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, 

que não que prevalecer a tese de mero dissabor, principalmente 

considerando a angústia sofrida pela Autora com a sensação de 

insegurança e desídia da Ré, com o cancelamento de parte de sua viagem, 

sem que tenha havido a real necessidade. E assim tem decidido a 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. 

AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE 

DO PASSAGEIRO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO 

CONTRA A FEBRE AMARELA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DA 

COMPANHIA. 1.Responsabilidade. Incontroverso que o autor Fabio foi 

impedido por funcionários da companhia de embarcar no voo para o 

Panamá porque não portava comprovante de vacinação contra a febre 

amarela. O dever de indenizar imputado à companhia ré decorre da 

ausência de prova de que, na data da viagem, era exigível o comprovante 

de vacinação contra a febre amarela, ou que a companhia informara 

previamente ao passageiro acerca da necessidade de apresentação 

desse comprovante (art. 31 do Codecon). Provas documental e oral que 

amparam a tese dos demandantes. 2.Danos morais. Transtornos 

causados e abalo reputacional decorrentes da não realização da viagem, 

pois o autor, administrador da sociedade empresária, teve impedido o 

embarque. Compromissos descumpridos (encontros de negócios 

previamente agendados e com reais expectativas de expansão da 

empresa autora no mercado exterior). 3.Quantum indenizatório. 

Sopesando-se as circunstâncias concretas - conduta indevida da 

demandada e as consequências do evento danoso -, não realização da 

viagem na data pretendida e perda dos compromissos previamente 

agendados no exterior, impõe-se a reparação pelos danos morais. 

Todavia, reduz-se o valor para R$5.000,00, tendo em vista que a ré 

propôs-se a remarcar a passagem sem qualquer custo adicional à parte 

autora e que a viagem foi efetivada posteriormente. Tal montante 

mostra-se adequado, atendendo a natureza punitiva e reparatória da 

condenação. Apelo da ré provido em parte, por maioria.(HEEMANN 

JUNIOR, Orlando. Apelação cível n. 70030617823. J. em 10 Jun. 2010. 

Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 28 Jan. 2020.) Se a Autora 

apresentou o documento necessário ao embarque, e a Ré não comprovou 

que teria lhe informado, previamente, sobre as especificidades de tal 

documento, e sequer conseguiu comprovar que o certificado de 

vacinação apresentado pela Autora, não era suficiente para o embarque, 

a falha na prestação de serviço, o ato ilícito e o dano são incontroversos. 

Portanto, resta claro o dever da Ré em prestar um serviço de qualidade, e 

não ter submetido a Autora ao cancelamento do voo, sem qualquer 

justificativa plausível, haja vista que a Autora portava todas as 

documentações necessárias à realização da viagem, e que a Ré não 

conseguiu demonstrar o contrário. Essa situação foge completamente da 

esfera do mero dissabor e a culpa pelos fatos jamais pode ser atribuída à 

Autora, como quer fazer crer a Ré. Assim, OPINO por reconhecer os 

danos morais na modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à ressarci-los. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano moral, 

sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do Código 

Civil. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns 

critérios, como a situação econômica da lesada, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. Nesse sentido, considerando o comportamento das partes e as 

provas produzidas aos autos por ambas as partes, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório em R$ 9.000,00 (nove mil reais), é suficiente 

para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, representando um equilíbrio que não significa enriquecimento 

ilícito à vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de 

reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. Isso posto, 

consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões 

dos fatos trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos formulados pela Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 

2. Comprovados o ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO 

por reconhecer a falha na prestação do serviço pela Ré, para condená-la 

ao pagamento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), à título de 

danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação (15/10/2019 – Mov. 26349182), e a 

correção monetária a partir da homologação da presente, pelo Douto 

Magistrado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz 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. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015355-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015355-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EVA SAMPAIO REQUERIDO: MOTO RACA LTDA, HONDA 

AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA Defiro o pedido constado em ata de 

audiência, e concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para que o 

reclamante se manifeste nos autos. apresente justificativa que comprove 

sua ausência na audiência de conciliação. Após, volte-me concluso para 

analise de contumácia. Intimem-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020620-69.2019.8.11.0001

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:

RAFAELLA CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE para, manifestar da petição juntada pela parte executada ID 

28521204, no prazo de 03 (três) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012997-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR APARECIDA FRANCESCHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA VAES TEIXEIRA (EXECUTADO)

IRMA VAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012997-51.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: DAGMAR APARECIDA FRANCESCHINI EXECUTADO: 

RENATA VAES TEIXEIRA, IRMA VAES Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial. Conforme se extrai da peça exordial, verificam-se os 

seguintes itens: “• Que a presente ação seja julgada totalmente 

procedente, com a condenação da Requerida a pagar à Requerente o 

valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de multa 

contratual; • A condenação do Requerido ao pagamento de R$ 

2.ooo.00(dois mil reais) a título de danos morais pelo uso indevido do nome 

da Requerente; • A condenação do Requerido ao pagamento de 

R$2.400.00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de lucro cessante, pois 

a Requerente deixou de obter lucro por culpa exclusiva da Requerida; • A 

condenação nos valor de 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais) a titulo 

de reforma do imóvel;” (sic). Contudo, não se trata de ação cognitiva 

(certificação do direito), mas sim de execução (satisfação do direito). Por 

isso, emende a parte exequente a inicial, apresentando: a. 

Esclarecimentos quanto à situação acima exposta, se lhe aprouver; b. 

Matrícula atualizada do imóvel; Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, CPC), sob pena de seu indeferimento (art. 330, CPC). 

Consigno que, se necessário, proceda-se com a inclusão de PEDRO 

CARLOS FRANCESCHINI no polo ativo desta demanda, tendo em vista que 

este detém o título de locador no contrato de locação. Antônio Veloso 

Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020945-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO OAB - 027.007.138-50 

(REPRESENTANTE)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT24799-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONISON FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020945-44.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: V.A.C. RIBEIRO - ME REPRESENTANTE: VILMA APARECIDA 

CONTATO RIBEIRO EXECUTADO: DONISON FRANCISCO DA SILVA 

Emende a parte exequente a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, CPC), apresentando o contrato social e aditivos, bem 

como o CNPJ do ano corrente - documento oficial que comprove a 

condição de condomínio edilício (certidão da situação cadastral da pessoa 

jurídica junto a Receita Federal), sob pena de indeferimento (art. 330 do 

CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

a pasta de despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006642-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006642-25.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: ANTOINE 

CHAFIC MOTRAN - ME Tendo em vista o teor do petitório juntado nestes 

autos (ID. nº 24456000), proceda-se a inclusão da empresa M. T. M. 

CONSTRUÇÕES LTDA no polo passivo desta demanda. Após, cite-se as 

partes executadas, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuarem 

o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado os devedores, intime-se o credor 

a 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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004003-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004003-34.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: NAIR PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDITORA GLOBO 

S/A Converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte reclamante para 

que comprove o pagamento das custas processuais dos autos de nº 

8033556-07.2019.811.0001, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003384-07.2019.8.11.0001 

INTERESSADO: MARIA AUXILIADORA DA CRUZ REQUERIDO: ADAO DOS 

SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME Defiro o pleito juntado no ID. nº 

27213306. Realize, por carta precatória, a diligência de citação. 

Designe-se nova data para a sessão conciliatória. Intime-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020193-72.2019.8.11.0001

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:

EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020193-72.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO Emende a parte 

exequente a inicial, apresentando: a. A matrícula do imóvel atualizada ou 

documento que comprove a posse ou propriedade da parte executada, 

tendo em vista que o documento juntado no ID. nº 27225609 não consta o 

nome do Sr. EDWARDES QUINTILIANO DE BRITO; b. O CNPJ do ano 

corrente - documento oficial que comprove a condição de condomínio 

edilício (certidão da situação cadastral da pessoa jurídica junto a Receita 

Federal); c. As atas das assembleias ordinárias e extraordinárias que 

deram origem às taxas condominiais e os valores expressos na planilha 

de débito juntada no ID. nº 27225611; Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de indeferimento (art. 330, 
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CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

a pasta de despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020123-55.2019.8.11.0001

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:

JOSIMAR AURELIO RAMOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020123-55.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: JOSIMAR AURELIO RAMOS DOS SANTOS Cite-se a parte 

executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008203-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVON SAMPAIO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008203-84.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: RONIVON 

SAMPAIO SILVA Cite-se a parte executada, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o 

devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010991-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Antonio dos santos Valle OAB - MT9774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MIGUEL ARAUJO DO SANTO (REQUERIDO)

DEJANIR DO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MIGUEL AREND PFEIL (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010991-71.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MIGUEL AREND PFEIL REQUERIDO: PEDRO MIGUEL 

ARAUJO DO SANTO e DEJANIR DO SANTO Tendo em vista as tentativas 

infrutíferas de citação via carta A.R., realize a diligência por oficial de 

justiça, nos endereços indicados no ID. 28279914. Designe-se nova data 

para a sessão conciliatória. Ainda, à Secretaria para que proceda com a 

correta adequação do valor da causa, consoante o petitório no ID. 

24693403. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017200-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017200-56.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: AGROMETA PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA - ME Emende a parte exequente a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), apresentando as atas 

das assembleias ordinárias e extraordinárias que deram origem às taxas 

condominiais e os demais valores expressos na planilha de débito juntada 

no ID. nº 25236284, sob pena de indeferimento (art. 330 do CPC). Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de 

despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016205-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONT CONSTRU CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016205-43.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: MONT CONSTRU 

CONSTRUCAO LTDA - ME Emende a parte exequente a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), apresentando as atas 

das assembleias ordinárias e extraordinárias que deram origem às taxas 

condominiais e os demais valores expressos na planilha de débito juntada 

no ID. nº 25181794, sob pena de indeferimento (art. 330 do CPC). Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de 

despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020521-02.2019.8.11.0001

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:

THIAGO HENRIQUE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020521-02.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

EXECUTADO: THIAGO HENRIQUE ANDRADE Emende a parte exequente a 

inicial, apresentando: a. O CNPJ do ano corrente - documento oficial que 

comprove a condição de condomínio edilício (certidão da situação 

cadastral da pessoa jurídica junto a Receita Federal); b. As atas das 

assembleias ordinárias e extraordinárias que deram origem às taxas 

condominiais e os valores expressos na planilha de débito juntada no ID. 

nº 27305491; Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, 

CPC), sob pena de indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou 
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sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de despacho inicial. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005571-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. F. (EXECUTADO)

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - 034.825.451-20 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005571-85.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE EXECUTADO: JAKELINNE 

PASSOS FERREIRA, ARDEMIRO SANTANA FERREIRA Cite-se a parte 

executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019516-42.2019.8.11.0001

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 CESAR ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019516-42.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II 

EXECUTADO: MAURO CESAR ROCHA Emende a parte exequente a inicial, 

apresentando: a. CNPJ do ano corrente - documento oficial que comprove 

a condição de condomínio edilício (certidão da situação cadastral da 

pessoa jurídica junto a Receita Federal); b. Matrícula do imóvel atualizada 

ou documento que comprove a posse ou propriedade da parte executada; 

c. Atas das assembleias ordinárias e extraordinárias que deram origem às 

taxas condominiais e os demais valores expressos na planilha de débito 

juntada no ID. nº 26879732; d. Convenção do condomínio; e. Regimento 

interno, se houver; Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, CPC), sob pena de indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de despacho 

inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016149-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016149-10.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: ANTONIO SANTANA DA 

SILVA Emende a parte exequente a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, CPC), apresentando as atas das assembleias 

ordinárias e extraordinárias que deram origem às taxas condominiais e os 

demais valores expressos na planilha de débito juntada no ID. nº 

25236852, sob pena de indeferimento (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de despacho 

inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015984-60.2019.8.11.0001

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:

MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015984-60.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: MARCUS 

VINICIUS DA SILVA SOUZA Emende a parte exequente a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), para que apresente 

cálculo atualizado da divida, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 

do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019265-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019265-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER EXECUTADO: TEI - TIECHER 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Cite-se a parte executada, 

por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53 

da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de 

bens à penhora nos autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não 

sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 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). 

Expeça-se o necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012278-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM ITALIA II 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR SOARES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012278-69.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM 

ITALIA II EXECUTADO: ALENCAR SOARES FILHO Cite-se a parte 

executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 
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sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020608-55.2019.8.11.0001

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:

GABRIEL D ALBUQUERQUE PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020608-55.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: GABRIEL D ALBUQUERQUE PIRES Cite-se a parte 

executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020660-51.2019.8.11.0001

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:

GUSTAVO HENRIQUE LEITE FERREIRA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020660-51.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: GUSTAVO HENRIQUE LEITE FERREIRA DUARTE Cite-se a 

parte executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012779-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANA LUZIA DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

ROBSON ARAUJO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012779-23.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: ROBSON 

ARAUJO DE MAGALHAES, GILVANA LUZIA DA SILVA MAGALHAES 

Acolho a emenda à inicial (ID. nº 26278590). À Secretaria para que 

proceda com a correta adequação do novo valor dado à causa. Após, 

cite-se as partes executadas, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e 

não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o 

credor a 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). Expeça-se o necessário. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020279-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINE FINGER BOUFLEUR PILETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020279-43.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LILIAN CRISTINE FINGER BOUFLEUR PILETTI REQUERIDO: 

KEILA BORGES DA SILVA Intime-se a parte reclamante para que junte 

comprovante do alegado na petição juntada no ID. nº 27311092, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

conclusos para despacho. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020728-98.2019.8.11.0001

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:

VALDO MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020728-98.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

VALDO MARTINS PEREIRA Emende a parte exequente a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), apresentando o CNPJ 

do ano corrente - documento oficial que comprove a condição de 

condomínio edilício (certidão da situação cadastral da pessoa jurídica junto 

a Receita Federal), sob pena de indeferimento (art. 330 do CPC). Vencido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de 

despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015549-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015549-86.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: 

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA Cite-se a parte executada, por 

Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens 

à penhora nos autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo 

encontrado o devedor, intime-se o credor a promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 
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prazo assinalado, conclusos para extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012876-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO JOSE CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012876-23.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA 

EXECUTADO: JULIO JOSE CHAVES Cite-se a parte executada, por Carta 

Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Não ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado 

o devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020761-88.2019.8.11.0001

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:

GABRIELA ALVES TUCUNDUVA ARANTES (EXECUTADO)

WALDOMIRO ARANTES DE PAIVA NETO (EXECUTADO)

WALDOMIRO ARANTES DE PAIVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020761-88.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

WALDOMIRO ARANTES DE PAIVA FILHO, GABRIELA ALVES 

TUCUNDUVA ARANTES e WALDOMIRO ARANTES DE PAIVA NETO 

Emende a parte exequente a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, CPC), apresentando o CNPJ do ano corrente - documento 

oficial que comprove a condição de condomínio edilício (certidão da 

situação cadastral da pessoa jurídica junto a Receita Federal), sob pena 

de indeferimento (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para a pasta de despacho inicial. Antônio 

Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021057-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FONDAZZI OAB - PR58844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIINHA DE SOUZA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021057-13.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: MARIINHA 

DE SOUZA BATISTA Cite-se a parte executada, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

supramencionado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Em caso de penhora, a 

parte exequente deverá proceder à entrega do original título de crédito à 

Secretaria do 3º Juizado Especial Cível (Enunciado 126, FONAJE), até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, garantido o juízo, designe-se audiência 

de conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003368-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY APARECIDA ALMEIDA MARQUES DE LIMA SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003368-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMILLY 

APARECIDA ALMEIDA MARQUES DE LIMA SANCHES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCOS PAULO FERREIRA, HUMBERTO RAYMUNDO 

NICODEMOS, SERGENON COELHO FERREIRA POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES 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: 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009509-88.2019.8.11.0001

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:

JOLENIL JOSE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009509-88.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: PRO OTICA LTDA - ME REQUERIDO: JOLENIL JOSE DO 

NASCIMENTO Acolho a justificativa apresentada no ID. nº 27336925. 

Designe-se nova data para a audiência de conciliação. Cite-se, 

novamente, a parte reclamada, tendo em vista que não houve o retorno da 

carta A.R. expedida no ID. nº 24322343. Intime-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007153-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABENILSON VENTURA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007153-23.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ABENILSON 

VENTURA DE OLIVEIRA Defiro o pleito juntado no ID. de nº 27269218. 

Realize, por oficial de justiça, a diligência de citação. Intime-se. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021030-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 168 de 407



Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLI LOHRAYNE ROCHA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021030-30.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: MIRELLI 

LOHRAYNE ROCHA DIAS Emende a parte exequente a inicial, 

apresentando o CNPJ do ano corrente - documento oficial que comprove a 

condição de condomínio edilício (certidão da situação cadastral da pessoa 

jurídica junto a Receita Federal). Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, CPC), sob pena de seu indeferimento (art. 330, CPC). 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para a 

pasta de despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021036-37.2019.8.11.0001

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:

LUCINEIDE DE MORAES DO CARMO (EXECUTADO)

DEJALMA JESUS DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021036-37.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA EXECUTADO: 

DEJALMA JESUS DO CARMO, LUCINEIDE DE MORAES DO CARMO Emende 

a parte exequente a inicial, apresentando o CNPJ do ano corrente - 

documento oficial que comprove a condição de condomínio edilício 

(certidão da situação cadastral da pessoa jurídica junto a Receita Federal). 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), sob 

pena de seu indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para a pasta de despacho inicial. Antônio 

Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012687-45.2019.8.11.0001

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:

JOSE UELDER CORDEIRO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012687-45.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: JOSE 

UELDER CORDEIRO MOURA Acolho a emenda à inicial (ID. nº 27439501). 

Cite-se as partes executadas, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o 

credor a 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). Expeça-se o necessário. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015654-63.2019.8.11.0001

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:

VIVIANE PEREIRA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015654-63.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

VIVIANE PEREIRA CUNHA Acolho a emenda à inicial (ID. nº 27439496). 

Cite-se a parte executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para 

efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o 

credor a 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). Expeça-se o necessário. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020398-04.2019.8.11.0001

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:

JAIME RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020398-04.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

JAIME RODRIGUES DE ALENCAR FILHO Acolho a emenda à inicial (ID. nº 

27439498). Cite-se a parte executada, por Carta Aviso de Recebimento – 

AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, 

intime-se o credor a 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). Expeça-se o necessário. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PIRES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDERALDO CAMPOS (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLINHOS BATISTA TELES OAB - MT6656-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007024-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TATIANA PIRES CUNHA REQUERIDO: HIDERALDO 

CAMPOS, BRADESCO SEGUROS S/A Em consulta ao Sistema de 

Depósitos Judiciais – SICONDJ observa-se a inexistência de saldo na 

conta judicial vinculada aos autos. Dessa forma, intime-se a parte 

executada para que proceda a juntada da guia de depósito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Com a juntada aos autos, oficie-se ao Departamento de 
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Depósitos Judiciais para que proceda a vinculação do valor depositado. 

Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012563-62.2019.8.11.0001

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:

FRANCIANE MAGALHAES MUCHINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012563-62.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

FRANCIANE MAGALHAES MUCHINSKI Acolho a emenda à inicial (ID. nº 

27439494). Cite-se a parte executada, por Carta Aviso de Recebimento – 

AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, 

intime-se o credor a 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). Expeça-se o necessário. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021305-76.2019.8.11.0001

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:

MATHEUS ADALBERTO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021305-76.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

MATHEUS ADALBERTO ALVES DA SILVA Emende a parte exequente a 

inicial, apresentando o CNPJ do ano corrente - documento oficial que 

comprove a condição de condomínio edilício (certidão da situação 

cadastral da pessoa jurídica junto a Receita Federal) e o documento 

pessoal da síndica em sua integralidade. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de seu indeferimento (art. 330, 

CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

a pasta de despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021455-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.G. PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021455-57.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA EXECUTADO: E.G. 

PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME Cite-se a parte executada, por carta 

Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53, da Lei 

9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens 

à penhora nos autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo 

encontrado o devedor, intime-se o credor a 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). 

Expeça-se o necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014946-13.2019.8.11.0001

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:

ALAOR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014946-13.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: ALAOR 

PEREIRA Defiro o pleito juntado no ID. de nº 27515383. Realize, por oficial 

de justiça, a diligência de citação. Designe-se nova data para a sessão 

conciliatória. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005370-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA TAVARES ACIOLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005370-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VERA LUCIA TAVARES ACIOLE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Em consulta ao Sistema de Depósitos Judiciais 

– SICONDJ observa-se a inexistência de saldo na conta judicial vinculada 

aos autos. Dessa forma, intime-se a parte reclamada para que proceda a 

juntada da guia de depósito, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a juntada 

aos autos, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais para que 

proceda a vinculação do valor depositado. Intime-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004357-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MACEDO CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004357-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA MACEDO CAETANO REQUERIDO: UNIMED-RIO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, 

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Acolho a justificativa 

constante no id:24678950 para redesignação da audiência de conciliação. 

Designe-se nova data para audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021714-52.2019.8.11.0001

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:

SANDRA PERES MOLINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021714-52.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: SANDRA 

PERES MOLINA Cite-se a parte executada, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o 

devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002990-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAEL VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002990-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ATANAEL VIEIRA DIAS REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS 

S.A. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar justificativa que comprove sua ausência na audiência de 

conciliação. Após, volte-me concluso para análise de contumácia. 

Intimem-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021566-41.2019.8.11.0001

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:

EVALDO LUIS DA SILVA MOTA (EXECUTADO)

SUELY GALDINO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021566-41.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: 

EVALDO LUIS DA SILVA MOTA, SUELY GALDINO MOREIRA Cite-se a 

parte executada, por carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021717-07.2019.8.11.0001

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:

MARIA GUIMARINA AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021717-07.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: MARIA 

GUIMARINA AZEVEDO Cite-se a parte executada, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o 

devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI OAB - MT20313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001217-80.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: NATHALIE INES DE CAMPOS RONDON REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Acolho a justificativa apresentada no ID. nº 

28134794. Designe-se nova data para a sessão conciliatória. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011700-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ORI (EXECUTADO)

VALENCIO SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011700-09.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN EXECUTADO: VALENCIO 

SANTOS DE LIMA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, ALEX ORI Defiro, em parte, o 

pleito juntado no ID. de nº 28066062. Realize, por oficial de justiça, a 

diligência de citação dos executados VALENCIO SANTOS DE LIMA e ALEX 

ORI. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009042-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIELLY FERNANDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

D E S P A C H O Defiro o pleito juntado no ID. de nº 27656479. Realize, por 
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oficial de justiça, a diligência de citação. Designe-se nova data para a 

sessão conciliatória. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009195-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009195-45.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: EDIR DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Converto o julgamento em 

diligência. Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos documentos apresentados pela reclamada no ID 

de nº 26151392. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008920-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LETICIA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008920-96.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANNA LETICIA RONDON DA SILVA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS No caso, verifico que mesmo intimadas, as partes não se 

manifestaram quanto ao prosseguimento do feito. Assim, diante da inércia, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMA DA SILVA E JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003214-35.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: DAGMA DA SILVA E JESUS REQUERIDO: AVIANCA, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, JABIRU'S VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

Proceda-se com a renovação da diligência de citação da parte reclamada 

AVIANCA, tendo em vista que não houve retorno da carta A.R. expedida 

no ID. nº 22708286. Designe-se nova data para a sessão conciliatória. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005078-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005078-11.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: BIANCA DE OLIVEIRA CAVALCANTE REQUERIDO: 

AVIANCA e MM TURISMO & VIAGENS S.A Proceda-se com a renovação 

da diligência de citação da parte reclamada AVIANCA, no endereço 

indicado no ID. 24258772, tendo em vista que não houve retorno da carta 

A.R. expedida no ID. 23007216. Designe-se nova data para a sessão 

conciliatória. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005163-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERCES E PREVIATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEI A. DE BRITO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005163-94.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MERCES E PREVIATO LTDA - ME REQUERIDO: MACLEI A. 

DE BRITO - ME Proceda-se com a renovação da diligência de citação da 

parte reclamada, no endereço indicado no ID. 26140727, tendo em vista 

que a carta A.R. retornou negativa. Designe-se nova data para a sessão 

conciliatória. Intime-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019423-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO (EXECUTADO)

MARIANA DE SOUZA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019423-79.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

SUELY RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, MARIANA DE SOUZA 

CARVALHO Cite-se as partes executadas, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

supramencionado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Em caso de penhora, a 

parte exequente deverá proceder à entrega do original título de crédito à 

Secretaria do 3º Juizado Especial Cível (Enunciado 126, FONAJE), até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, garantido o juízo, designe-se audiência 
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de conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000871-29.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: ALDERINA GOMES RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A 

Emende a parte reclamante a inicial, 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. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, 

CPC), sob pena de seu indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de despacho 

inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019703-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVONE MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019703-50.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA EXECUTADO: 

EDIVONE MARTINS Cite-se a parte executada, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o 

devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018369-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GULLICH VERDUN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA ROSELI MARQUETTI PAIXAO (EXECUTADO)

LUDMILLA RIBEIRO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018369-78.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: ELAINE GULLICH VERDUN EXECUTADO: OLIVIA ROSELI 

MARQUETTI PAIXAO, LUDMILLA RIBEIRO BORGES Cite-se a parte 

executada, por carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014942-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRILHA MT - COMERCIO DE VEICULOS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GARCIA MOREIRA OAB - MT20198-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014942-73.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: TRILHA MT - COMERCIO DE VEICULOS E TURISMO LTDA - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Acolho a justificativa apresentada no ID. 27798941. 

Designe-se nova data para a audiência de conciliação. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054674-38.2019.8.11.0041

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

ELENIL LACERDA CINTRA ALVES OAB - 427.878.071-00 

(REPRESENTANTE)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054674-38.2019.8.11.0041 

REPRESENTANTE: ELENIL LACERDA CINTRA ALVES REQUERIDO: 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Emende a parte 

promovente a inicial, apresentando comprovante de endereço do ano 

corrente (água, energia ou telefonia) em seu nome, ou se em nome de 

terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado 

e instrumento procuratório atualizado. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de seu indeferimento (art. 330, 

CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para 

a pasta de despacho inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012703-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR MACHADO DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012703-96.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME 

EXECUTADO: ALTAIR MACHADO DO PRADO Cite-se a parte executada, 

por carta Aviso de Recebimento – AR, para que no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supramencionado, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Em caso 

de penhora, a parte exequente deverá proceder à entrega do original título 

de crédito à Secretaria do 3º Juizado Especial Cível (Enunciado 126, 

FONAJE), até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, garantido o juízo, 

designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que 

será em audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. 

Expeça-se o necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENIO BENEDITO DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000224-37.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: LUCIENIO 

BENEDITO DOS REIS JUNIOR Cite-se a parte executada, por carta Aviso 

de Recebimento – AR, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supramencionado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Em caso de penhora, a 

parte exequente deverá proceder à entrega do original título de crédito à 

Secretaria do 3º Juizado Especial Cível (Enunciado 126, FONAJE), até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/95, garantido o juízo, designe-se audiência 

de conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021898-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE SOUZA MORENO OAB - MT25733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCASTRO ORGANIZACAO CONTABIL SS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021898-08.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME EXECUTADO: 

ALENCASTRO ORGANIZACAO CONTABIL SS LTDA - ME Cite-se a parte 

executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019235-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APICE ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019235-86.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EDIFICIO COMERCIAL SB TOWER EXECUTADO: APICE 

ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Emende a parte 

exequente a inicial, apresentando: A matrícula do imóvel ou documento 

que comprove a posse ou propriedade do executado; Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021914-59.2019.8.11.0001

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:

VOLTAIRE RODRIGUES FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021914-59.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: VOLTAIRE 

RODRIGUES FREIRE Cite-se a parte executada, por Carta Aviso de 

Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o 

devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000416-67.2020.8.11.0001

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:

CARLA FABIANI SOUZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000416-67.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

EXECUTADO: CARLA FABIANI SOUZA DE OLIVEIRA Cite-se a parte 

executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022201-22.2019.8.11.0001

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:
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FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022201-22.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

FRANCIELE RODRIGUES DE LIMA Emende a parte exequente a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), 

esclarecendo/retificando os valores que se encontram diversos entre o 

valor da causa – R$ 6.704,28 (seis mil setecentos e quatro reais e vinte e 

oito centavos) e do cálculo juntado R$ 5.586,90 (cinco mil quinhentos e 

oitenta e seis reais e noventa centavos), sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022189-08.2019.8.11.0001

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:

EDUARDO DE CARVALHO DEMICIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022189-08.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

EDUARDO DE CARVALHO DEMICIANO Emende a parte exequente a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), 

esclarecendo/retificando os valores que se encontram diversos entre o 

valor da causa – R$ 2.470,88 (dois mil quatrocentos e setenta reais e 

oitenta e oito centavos) e do cálculo juntado R$ 2.059,07 (dois mil e 

cinquenta e nove reais e sete centavos), sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000528-36.2020.8.11.0001

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:

ANA CATARINA DE SIQUEIRA BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000528-36.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: ANA 

CATARINA DE SIQUEIRA BRAGA Cite-se a parte executada, por carta 

Aviso de Recebimento – AR, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supramencionado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Em caso de penhora, a 

parte exequente deverá proceder à entrega do original título de crédito à 

Secretaria do 3º Juizado Especial Cível (Enunciado 126, FONAJE), até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/95, garantido o juízo, designe-se audiência 

de conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001888-06.2020.8.11.0001

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:

NORBERTO REZENDE BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001888-06.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

NORBERTO REZENDE BARBOSA Emende a parte exequente a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), 

esclarecendo/retificando os valores que se encontram diversos entre o 

valor da causa – R$ 2.534,73 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e 

setenta e três centavos) e do cálculo juntado R$ 2.112,28 (dois mil cento e 

doze reais e vinte e oito centavos), sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN DE MORAIS NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001312-13.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JONATAN 

DE MORAIS NUNES Cite-se a parte executada, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supramencionado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Em caso de penhora, a 

parte exequente deverá proceder à entrega do original título de crédito à 

Secretaria do 3º Juizado Especial Cível (Enunciado 126, FONAJE), até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o artigo 53, §1º da Lei nº 9.099/95, garantido o juízo, designe-se audiência 

de conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000811-59.2020.8.11.0001

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:

MAJURI LUARA ALMEIDA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000811-59.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

MAJURI LUARA ALMEIDA DE JESUS Cite-se a parte executada, por Carta 

Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). 

Não ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora 

nos autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado 

o devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000998-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ROBERT DE MIRANDA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000998-67.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA EXECUTADO: 

RENAN ROBERT DE MIRANDA MARQUES Cite-se a parte executada, por 

Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 

9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens 

à penhora nos autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo 

encontrado o devedor, intime-se o credor a 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). 

Expeça-se o necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002105-49.2020.8.11.0001

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:

LETICIA CATARINA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002105-49.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: LETICIA 

CATARINA CRUZ Cite-se a parte executada, por Carta Aviso de 

Recebimento – AR, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de execução forçada (art. 53 da Lei 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos 

autos, voltem conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o 

devedor, intime-se o credor a 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). Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021160-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES (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:

ARIDES DIAS DE MORAIS FILHO (EXECUTADO)

ROSANA BROETO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021160-20.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES EXECUTADO: 

ARIDES DIAS DE MORAIS FILHO e ROSANA BROETO DA SILVA Cite-se a 

parte executada, por Carta Aviso de Recebimento – AR, para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de execução 

forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o pagamento e não 

havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para 

sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, intime-se o credor a 

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). Expeça-se o necessário. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001792-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001792-88.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TURMALINA EXECUTADO: 

ALTAMIR OLIVEIRA DE SOUZA Emende a parte exequente a inicial, 

apresentando: a. Petição inicial; b. Planilha de cálculo atualizada; c. Ata de 

eleição do sindico eleito; d. As atas das assembleias ordinárias e 

extraordinárias que deram origem às taxas condominiais; e. A matrícula do 

imóvel ou documento que comprove a posse ou propriedade do 

executado; f. CNPJ do ano corrente, documento oficial que comprove a 

condição de condomínio edilício (certidão da situação cadastral da pessoa 

jurídica junto a Receita Federal); g. Instrumento procuratório devidamente 

assinado pelo representante legal do condomínio; h. Documento pessoal 

do síndico; i. Convenção e regimento interno do condomínio; Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELISIO SOUZA PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEILA MARIA DA SILVA BRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002573-13.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: JOSE ELISIO SOUZA PIO EXECUTADO: GEILA MARIA DA 

SILVA BRAZ Cite-se a parte executada, por carta Aviso de Recebimento – 

AR, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida 

(art. 829, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supramencionado, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito. Em caso de penhora, a parte exequente deverá 

proceder à entrega do original título de crédito à Secretaria do 3º Juizado 

Especial Cível (Enunciado 126, FONAJE), até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º, da Lei nº 

9.099/95, garantido o juízo, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Expeça-se o necessário. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-29.2020.8.11.0001

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:

LUIS CARLOS DE BORTHOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001880-29.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: LUIS 

CARLOS DE BORTHOLO Emende a parte exequente a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), esclarecendo/retificando 

os valores que se encontram diversos entre o valor da causa – R$ 

5.084,25 (cinco mil e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e do 

cálculo juntado R$ 4.236,88 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e 

oitenta e oito centavos), sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do 

CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos. 

Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002259-67.2020.8.11.0001

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:

VIVIAN MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002259-67.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

VIVIAN MARIA DA SILVA Emende a parte promovente a inicial, 

apresentando CNPJ do ano corrente - documento oficial que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (opção do 

simples nacional ou certidão simplificada da JUCEMAT ou situação 

cadastral da pessoa jurídica), bem como esclareça/retifique os valores 

que se encontram diversos entre o valor da causa - R$ 1.060,82 (mil e 

sessenta reais e oitenta e dois centavos) e do cálculo juntado no ID. 

28257951 - R$ 884,02 (oitocentos e oitenta e quatro reais e dois 

centavos). Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, 

CPC), sob pena de seu indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem conclusos para a pasta de despacho 

inicial. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016935-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA GOMES PEREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016935-54.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME 

REQUERIDO: NILVA GOMES PEREIRA - ME Intime-se a parte reclamante 

para que junte comprovante do alegado na petição de ID. 28341473, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, conclusos para análise de contumácia. Cumpra-se. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003348-28.2020.8.11.0001 

AUTOR: DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO REU: SOCIEDADE MINEIRA DE 

CULTURA, SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Emende a parte reclamante 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando comprovante de 

inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, emitido pelo 

órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC ou SERASA), na modalidade 

consulta de balcão, sob pena de indeferimento da liminar. Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos na pasta de urgência. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002990-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA SYLVIA SANTIAGO MANICA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002990-63.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME 

EXECUTADO: ANNA SYLVIA SANTIAGO MANICA ALVES Emende a parte 

exequente a inicial, apresentando: a. CNPJ do ano corrente - documento 

oficial que comprove a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte (opção do simples nacional ou certidão simplificada da 

JUCEMAT ou situação cadastral da pessoa jurídica); b. Instrumento 

procuratório atualizado; c. Esclarecimentos quanto aos valores que se 

encontram diversos entre o valor da causa - R$ 1.053,18 (mil e cinquenta 

e três reais e dezoito centavos) e do cálculo juntado na exordial - R$ 

1.093,93 (mil e noventa e três reais e noventa e três centavos); Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de 

seu indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para despacho inicial. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003219-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003219-23.2020.8.11.0001 

EXEQUENTE: SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

EXECUTADO: DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP Emende a parte exequente a 

inicial, apresentando: a. CNPJ do ano corrente - documento oficial que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

(opção do simples nacional ou certidão simplificada da JUCEMAT ou 

situação cadastral da pessoa jurídica); b. Contrato social e aditivos; Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de 

seu indeferimento (art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para despacho inicial. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021518-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

SONIA MARIA BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021518-82.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: 

CARLOS CESAR FERREIRA DE SOUZA, SONIA MARIA BARBOSA DE 

SOUZA Cite-se a parte executada, por carta Aviso de Recebimento – AR, 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de execução forçada (art. 53, da Lei 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem 

conclusos para sistemas on-line. Não sendo encontrado o devedor, 

intime-se o credor a 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). Expeça-se o necessário. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013354-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. LIMA DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013354-31.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: C. LIMA DA 

SILVA & CIA LTDA - ME Cite-se a parte executada, por carta Aviso de 

Recebimento – AR, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

supramencionado, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito. Em caso de penhora, a 

parte exequente deverá proceder à entrega do original título de crédito à 

Secretaria do 3º Juizado Especial Cível (Enunciado 126, FONAJE), até a 

audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, garantido o juízo, designe-se audiência 

de conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Expeça-se o 

necessário. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005683-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEM SILVA SANTOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005683-54.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: SUELLEM SILVA SANTOS DE MATOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Acolho a justificativa apresentada no ID. 25044691. Designe-se nova 

data para a audiência de conciliação. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-57.2020.8.11.0001

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:

PEDRO PAULO SOARES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000740-57.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA SERRA III EXECUTADO: PEDRO 

PAULO SOARES SILVA Emende a parte Exequente a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando as atas 

das assembleias atualizada, tendo em vista o término do mandato em 

17.08.2019, caso tenha sido eleito novo síndico, junte o documento 

pessoal atualizado e procuração, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA OAB - MT26338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001370-16.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME EXECUTADO: 

PRIME CONSTRUCOES LTDA Emende a parte exequente a inicial, 

apresentando, documento pessoal do sócio. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único, CPC), sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330, CPC). Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOMINGOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003388-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

DOMINGOS DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK 

RAFAEL DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

12/03/2020 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: 1003399-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO PERES BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA SANTINI OAB - MT26276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003399-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO 

EDUARDO PERES BALDUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILENA 

SANTINI POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 178 de 407



(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: 1003425-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003425-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOHNATAN 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1005144-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010776-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003431-44.2020.8.11.0001

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

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME OAB - 03.070.443/0001-47 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE CARDOSO FIGUEIREDO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1003431-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OESTE FORMAS 

PARA CONCRETO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA 

MARIA CARVALHO POLO PASSIVO: IVONE CARDOSO FIGUEIREDO 

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: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1012672-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANINI BRUNO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013875-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (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))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003452-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO TOMAZ COSTA (REQUERENTE)

CELIA CRISTIANE CAMPOS ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PAULINO BORGES OAB - GO36297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003452-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA CRISTIANE 

CAMPOS ALVES COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO PAULINO BORGES 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: 3ª 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, 29 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: 1003456-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIANE CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003456-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEYCIANE 

CONCEICAO DE ALMEIDA 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: 3ª 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, 29 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: 1003471-26.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOLINA IENDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYELLE MENDONCA DE ALMEIDA OAB - MT19596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003471-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

MOLINA IENDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARYELLE 

MENDONCA DE ALMEIDA 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: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003477-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALICE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003477-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

ALICE PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANTE RUBENS 

FERREIRA DE SANTANA 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: 3ª 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, 29 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: 1003483-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003483-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WILLIAN 

NASCIMENTO DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE 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: 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, 29 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: 1003488-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANE ISABEL DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003488-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANE ISABEL 

DE ARRUDA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 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, 29 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: 1003496-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENTONY GEORGE MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003496-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENTONY 

GEORGE MORAES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VITOR BERNARDINELLI DACACHE 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: 

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, 29 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: 1003509-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MARQUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003509-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARNALDO 

MARQUES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL RIBEIRO 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 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, 29 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: 1003523-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIBRANTE CONFECCOES LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003523-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA REGINA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO POLO PASSIVO: VIBRANTE CONFECCOES 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: 3ª 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, 29 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: 1003525-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADEMIR JUNIOR DE ARRUDA RANGEL (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1003525-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OESTE FORMAS 

PARA CONCRETO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANIA 

MARIA CARVALHO POLO PASSIVO: WLADEMIR JUNIOR DE ARRUDA 

RANGEL 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: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003527-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO OLIVEIRA LOPES (REU)

 

PROCESSO n. 1003527-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA REGINA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO POLO PASSIVO: DIOGO OLIVEIRA LOPES 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: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1011296-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DOS ANJOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/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))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE RECLAMADA, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos ID Nº 

26402235, ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. 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: 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)

 

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: 11:50 , 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: 1011912-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENDIX BENEDITA FERREIRA DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-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 os Embargos de Declaração, do id: 28191676, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003483-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/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: 1003483-40.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WILLIAN NASCIMENTO DE AZEVEDO 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 Contrato de 

Prestação de Serviços, formalizado perante a Reclamada, bem como, 

cópia de todas as faturas questionadas, 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: 1012362-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYRA MARCELLE DE ALMEIDA (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))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003545-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA APARECIDA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003545-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILUCIA 

APARECIDA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

PAULO FERREIRA, HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS, SERGENON 

COELHO FERREIRA POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

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, 29 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: 1000626-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000626-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

SAFRA S-A Visto. I- No caso, determinada a emenda à inicial para 

apresentar cópia dos holerites subsequente ao mês de novembro, a fim de 

verificar os descontos noticiados, a parte Reclamante juntou apenas os 

holerites anteriores a este mês. II- Dessa forma, emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único do CPC), apresentando cópia dos holerites subsequentes ao mês de 

novembro, sob pena de indeferimento da medida de urgência (art. 330 do 

CPC). III- Vencido o prazo, voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003458-27.2020.8.11.0001

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:

GONCALINA SOLANGE DE ARRUDA E SILVA (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: 12:10 , 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: 1022277-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KLEBER CASTILHO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANGELA DA SILVA CASTILHO (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:

RODRIGO DE OLIVEIRA RIOS (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito. 

Certifico ainda que, tendo em vista não haver tempo hábil para a citação 

da parte promovida a Audiência de Conciliação será redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE JORGE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010243-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SENNA OLIVEIRA DE PAULA (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))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021954-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAENE EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito. 

Certifico ainda que, tendo em vista não haver tempo hábil para a citação 

da parte promovida a Audiência de Conciliação será redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003571-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENEZES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003571-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

MENEZES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1009257-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS MONTENEGRO CARNEIRO (REQUERENTE)

CRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/11/2019 Hora: 08:40 , 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009257-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS MONTENEGRO CARNEIRO (REQUERENTE)

CRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DAS 

PARTES RECLAMADAS, na pessoa de seu advogado, ADVOGADO 

HABILITADO NO SISTEMA PJE NA DATA DE HOJE, para tomar 

conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos ID Nº: 

26612699, ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003369-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003369-04.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE RUBENS LOPES DA SILVA REQUERIDO: HERBERT 

RENAN PEREIRA DOS SANTOS Emende a parte reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), apresentando 

comprovante de endereço do ano corrente (água, energia ou telefonia) em 

seu nome, ou se em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado e instrumento procuratório atualizado, 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: 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)

 

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: 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: 1021023-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN OAB - MT26806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito. 

Certifico ainda que, tendo em vista não haver tempo hábil para a citação 

da parte promovida a Audiência de Conciliação será redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

RL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003585-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARLENE 

NEURIZETE DE PAULA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABRICIO TORBAY GORAYEB POLO PASSIVO: RL CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA - ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª 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, 29 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: 1000101-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias 

fornecer novo endereço da promovida, devendo conter: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO ou querendo requerer o que entender de direito. 

Certifico ainda que, tendo em vista não haver tempo hábil para a citação 

da parte promovida a Audiência de Conciliação será redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011835-21.2019.8.11.0001

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id:28238563, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012498-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMESON DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a parte para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011370-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LUIS MAGALHAES SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id: 27770445, foram digitalizados 

tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012019-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ARAUJO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28231189 , é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003605-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA TARGINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003605-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELEN CRISTINA 

TARGINO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª 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, 29 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: 1003610-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SINCLEYR CRISTINA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003610-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SINCLEYR 

CRISTINA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA 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: 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, 29 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: 1003620-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELYVELTON DE MORAES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003620-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELYVELTON DE 

MORAES BASTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDIMILA 

CAROLINE MOREIRA DA SILVA 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: 3ª 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, 29 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: 1001142-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CARLOS CORONEL (EXECUTADO)

 

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: 15:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002843-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

WILMAR GOUVEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

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: 

25/11/2019 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: 1003388-10.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 184 de 407



Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOMINGOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003388-10.2020.8.11.0001 

AUTOR: VALDOMIRO DOMINGOS DE MORAES REU: BANCO 

BRADESCARD S.A Emende a parte reclamante a inicial, apresentando: a. 

Comprovante de endereço atualizado (água, energia ou telefonia) em seu 

nome, ou comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado no ID. 28525460; b. Comprovante de inscrição de seu nome no 

cadastro de proteção ao crédito, emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC ou SERASA), na modalidade consulta de balcão; 

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), 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: 1003509-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MARQUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003509-38.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ARNALDO MARQUES DOS REIS REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A Emende a parte reclamante a inicial, apresentando o 

instrumento procuratório, os documentos pessoais e a fatura e 

comprovante de pagamento objeto da lide, no valor de R$ 725,02 

(setecentos e vinte e cinco reais e dois centavos), junto de seu 

comprovante de pagamento. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, CPC), 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021835-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA REGINA DA SILVA OAB - MT26538/O-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: 1021835-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUILHERME DA SILVA TORRES REQUERIDO: CLARO S.A. 

Visto. I- Tendo em vista a falta de análise pelo juízo remetido conforme 

artigo 2º da Portaria nº 14666-PRES, possível agora à apreciação da 

medida de urgência. II- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), comprovante de 

endereço atualizado em seu nome ou, comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial; bem 

como, apresente comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010042-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 28430775, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003369-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT RENAN PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003369-04.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSE RUBENS LOPES DA SILVA REQUERIDO: HERBERT 

RENAN PEREIRA DOS SANTOS Intime-se a parte reclamante para o 

cumprimento integral do despacho proferido no ID. 28550926, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, CPC), 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: 1002285-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA INACIA SANTANA (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))

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FINALIDADE: Promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer a 

audiência de conciliação Tipo: Conciliação Juizado Sala: 3ª JEC Data: 

24/09/2019 Hora: 11:40 , a se realizar no CEJUSC - Rua: Tenente Alcides 

Duarte de Souza nº 275 - Bairro Duque de Caxias I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA INACIA SANTANA (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))

 

Certifico que o recurso do id: 28485352 , é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021784-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO RIBEIRO VASCONCELOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021784-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO RIBEIRO VASCONCELOS NETO REQUERIDO: OI S.A 

Visto. I- Tendo em vista a falta de análise pelo juízo remetido conforme 

artigo 2º da Portaria nº 14666-PRES, possível agora à apreciação da 

medida de urgência. II- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), comprovante de 

endereço atualizado em seu nome ou, comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial; bem 

como, apresente comprovante de balcão do SCPC (órgão diferente de 

negativação de crédito), atualizado, sob pena de indeferimento da 

antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003642-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLODOALDO 

LEITAO DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE PELLIZZONI 

VERAS GADELHA 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: 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, 29 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: 1007786-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-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))

 

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: 

03/12/2019 Hora: 10:50 , 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018420-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018420-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Certifique-se o decurso do prazo da decisão de Id. 27362275. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003620-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELYVELTON DE MORAES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA OAB - MT22722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003620-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELYVELTON DE MORAES BASTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. I- Verifico que não consta procuração juntada nos 

autos. II- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 321, parágrafo único do CPC), para que regularize sua representação 

processual nos termos do art. 76 do CPC, sob pena de extinção; bem 

como, digitalizar histórico de pagamento/consumo emitido através do site 

da Reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. III– 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito – II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOURA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003647-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDUARDO 

MOURA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSA 

MARIA TEIXEIRA MATTAR 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: 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, 29 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: 1007786-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-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))

 

Certifico que o recurso é tempestivo; há pedido de gratuidade de justiça. 

Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-94.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ADALGISA DA SILVA PIRES (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. 1003654-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANA 

ADALGISA DA SILVA PIRES 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: 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, 29 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: 1010505-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSON LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (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))

 

Certifico que os Embargos de Declaração do id: 28577664, foram 

digitalizados tempestivamente. Intimo a parte Embargada, para querendo, 

se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003585-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

RL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003585-62.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLENE NEURIZETE DE PAULA E SILVA REQUERIDO: RL 

CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, O S INSTITUTO ODONTOLOGICO 

LTDA - ME, JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único do CPC), apresentando comprovante de endereço em seu nome ou, 

comprove o vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). II- Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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 Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 21/02/2020 Hora: 14:00 , 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001142-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CARLOS CORONEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001142-41.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JEFFERSON BATISTA DA LUZ EXECUTADO: ELTON CARLOS 

CORONEL Visto. O título que se pretende executar não possui eficácia de 

execução, uma vez que, trata-se, em tese, de contrato verbal com 

indicação de possíveis provas de sua existência. Ante o exposto, e 

considerando os princípios informadores dos juizados especiais, converto 

a presente execução em RECLAMAÇÃO de cobrança. Retifique a 

Secretaria o registro e autuação. Designe-se data para audiência de 

conciliação. Após, cite-se a parte Reclamada, com as advertências do 

artigo 774, do CPC, para comparecer à audiência (art. 18, §1º), nele 

oferecer defesa escrita ou oral por meio de advogado, produzindo provas 

(art. 30), podendo haver pedidos contrapostos (art. 17, parágrafo único), 

sem reconvenção (art. 31). Conste da Carta Citatória que em caso de não 

comparecimento da parte Reclamada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor (art. 20), com julgamento imediato da causa 

(art. 23). Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009158-18.2019.8.11.0001

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:

ALICINEA APARECIDA RIBEIRO (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: 1002903-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ROMAO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002903-10.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NELSON ROMAO DOS REIS REU: ITAU UNIBANCO 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 
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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 suspensão da cobrança de dívida, 

sob a alegação de inexistência de relação jurídica. Porém, tanto no extrato 

datado de 13/01/2020 do SCPC juntado pela parte e do atual do SERASA 

(abaixo), consta a existência de outros registros, não se podendo afirmar, 

de início, a necessidade da medida. ------------------------------------------- C 

O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: NELSON ROMAO DOS REIS DATA NASCIMENTO: 17/10/1983 CPF: 

966.715.301-06 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUID ORA DE ENERGIA S.A. 

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 30/10/2015 

TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 07.020151731499019 VALOR: 

98,58 DATA INCLUSAO: 01/12/2015 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

BANCO ITAUCARD S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 11 

4002-0234 DATA VENCIMENTO: 18/01/2018 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 000000491858726 VALOR: 986,39 DATA INCLUSAO: 

10/03/2018 * CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A. ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN TELEFONE: 0 4004-1144 DATA VENCIMENTO: 18/01/2018 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 000000491858411 VALOR: 1.153,39 DATA 

INCLUSAO: 10/03/2018 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 06/10/2016 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0002188469201609 VALOR: 240,38 DATA 

INCLUSAO: 06/01/2018 * CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/09/2016 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 0002188469201608 VALOR: 230,26 DATA 

INCLUSAO: 06/01/2018 * CREDOR: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOB ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 11 2110-4800 DATA 

VENCIMENTO: 05/10/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 277257 

VALOR: 294,33 DATA INCLUSAO: 09/12/2016 * CREDOR: ITAPEVA IX 

MULTICARTEIRA FUNDO ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 12/05/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 12075532 

VALOR: 1.517,68 DATA INCLUSAO: 18/03/2016 * CREDOR: ITAPEVA IX 

MULTICARTEIRA FUNDO ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 18/05/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 12075531 

VALOR: 6.750,65 DATA INCLUSAO: 15/03/2016 -------------------------------

------------ ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- 

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 

------------------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE 

ORIGEM ------------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - SAO 

PAULO / SP ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR AR BAIRRO: 

PARAISO CIDADE: SAO PAULO / SP ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m) um total de 8 

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: 002.223.005.795-5 

29/01/2020 14:58:38-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: 1022505-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022505-21.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JEAN ALEXANDRE DE ARAUJO JORGE REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A, SERASA S/A Cuida-se de pedido liminar formulado 

pela parte reclamante, na qual 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 requerente argumenta que as cobranças nos valores de 

R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos) e R$ 63,02 

(sessenta e três reais e dois centavos) são indevidas, pois estão 

adimplidas. 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, desde que seja referente às dívidas discutidas 

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: 1003399-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO PERES BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA SANTINI OAB - MT26276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003399-39.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: BRUNO EDUARDO PERES BALDUINO REQUERIDO: OI S/A 

Trata-se de reclamação cível com pedido de tutela antecipada, na qual a 

parte reclamante pretende que a reclamada cancele o contrato de seu 

plano, sem a multa imposta por fidelização. Em síntese, alega a parte 

autora que contratou o plano “OI MAIS AVANÇADO”, no montante de R$ 

99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), todavia, não poderia 

cessá-lo antes de 01 (um) ano de uso, sob pena de multa cominada. 

Argumenta, também, sobre o descumprimento por parte da requerida no 

contrato, por não poder usufruir dos serviços contratados e, 

posteriormente, pondera que tentou resolver os impasses na via 

administrativa, mas até o presente momento não obteve a regularização do 

plano. Extrai-se do art. 84, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação liminarmente ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, que são a relevância do fundamento da demanda e 

o justificado receio de ineficácia do provimento final. Assim, em análise 

aos fatos e fundamentos apresentados, entendo que a pretensão não 

encontra guarida, uma vez que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte reclamante, circunstâncias que tornam 

temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente 

aguardar a formação do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela requerida. 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
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENTONY GEORGE MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003496-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: WENTONY GEORGE MORAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de “ação de repetição de indébito c/c 

indenização por danos materiais e morais c/c tutela provisória”, em que o 

reclamante pretende que a reclamada cancele os serviços não 

contratados. Alega a parte reclamante que é cliente da reclamada no plano 

pós “145/POS/SMP”. Argumenta que ao analisar as faturas tomou 

conhecimento da cobrança de serviços não contratados, denominados de 

VIVO POS SERVIÇO DIGITAL III, COMBO DIGITAL - VIVO POS SERVIÇO 

DIGITAL III, COMBO DIGITAL – TORPEDO SMS PARA OUTROS SERVIÇOS e 

TERRA NETWORKS BRASIL S.A. Diante da cobrança indevida, entrou em 

contato com a reclamada, contudo foi informado que não seria possível o 

cancelamento. Extrai-se do art. 84, § 3º do Código de Defesa do 

Consumidor que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação 

liminarmente ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Assim, em análise aos fatos e fundamentos apresentados, entendo 

que a pretensão não encontra guarida, uma vez que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte reclamante, circunstâncias 

que tornam temerária a concessão da providência reclamada. Deste modo, 

entendo prudente aguardar a formação do contraditório e a dilação 

probatória. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. 

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: 1022422-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA OAB - MT27661/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 DECISÃO Processo: 1022422-05.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: JUSKELLY SILVA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de pedido liminar formulado pela parte 

reclamante, na qual pretende que a reclamada exclua os seus dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. 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. Em análise dos autos, não se colhe a presença dos requisitos 

necessários, pois a reclamante possui outra inscrição, o que permite 

verificar que a parte convive com restrições e nada se verificando o que 

permita inferir a alegada urgência para a concessão da medida. Posto 

isso, INDEFIRO a liminar vindicada, em razão da ausência dos elementos 

indispensáveis à concessão da medida. 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: 1002569-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002569-73.2020.8.11.0001. 

AUTOR: TALISSA NUNES DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites traçados 

no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, em tese, consubstanciado na alegação de inexistência de 

débito e prova da negativação. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos bancos de 

dados de proteção e ausência de outras negativações. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, 

exclua o nome da parte Reclamante do cadastro negativador pela dívida 

noticiada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LEITAO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/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 DECISÃO Processo: 1003642-80.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLODOALDO LEITAO DE MELO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

A permitir a antecipação da tutela, indispensável a demonstração 

inequívoca do fundamento relevante da demanda, do justificado receio de 

ineficácia do provimento final e, por fim, da reversibilidade da medida. 

Aparentemente, conforme noticiado na petição inicial, a linha telefônica já 

teria sido fornecida a terceiro o que inviabiliza, do mesmo modo, a 

pretensão da parte Reclamante de reativação em seu nome. Portanto, 

imprescindível aguardar-se a instrução processual. Isto posto, INDEFIRO a 

tutela postulada em caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005486-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GYBSON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA OAB - MT10588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005486-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDRE GYBSON SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Noticia o 

reclamante que mantém relação de consumo com a requerida por meio da 

unidade consumidora nº. 6/9372071-2 e no dia 12.08.2019 teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso, pelo inadimplemento da fatura 

do mês de junho/2019, no valor de R$ 276,32 (duzentos e setenta e seis 

reais e trinta e dois centavos), sem prévio aviso, razão pela qual requerer 

indenização por danos morais. Em defesa, a requerida aduz a legalidade 

do corte de energia elétrica em razão da inadimplência do requerente. 

Houve apresentação de impugnação. É o breve relato. Fundamento e 

decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Mérito O cerne da lide visa a discutir se o corte do 

fornecimento de energia elétrica ocorrido no dia 12.08.2019 foi indevido, 

se houve demora no restabelecimento no fornecimento de energia elétrica 

e, por fim, se o requerente merece reparos de ordem moral. Extrai-se do 

conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 

12.08.2019, pelo inadimplemento da fatura de consumo do mês 

junho/2019, cujo vencimento estava aprazado para o dia 16.07.2019. O 

pagamento da fatura que rendeu ensejo ao corte foi realizado no dia 

12.08.2019, às 13h04. Infere-se do ID 25298822, que foi regularmente 

notificado sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia 

elétrica a partir do dia 09.08.2019, em caso de permanência de 

inadimplência com a fatura do mês de julho/2019. A energia elétrica foi 

restabelecida no dia 13.08.2019, às 08h46, conforme mostra o documento 

denominado de “ordem de serviço”. Assim, no caso, não houve demora no 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, pois o fornecimento 

foi restabelecido dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme 

determina o artigo 176, § 2º, I, b, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual 

passa a ser contado a partir da baixa do pagamento no sistema da 

requerida. Em que pese o requerente alegar que não está recebendo 

normalmente as faturas de consumo, não há indícios de prova nesse 

sentido, como protocolo de reclamação. Demais disso, o consumidor 

mediante a utilização dos serviços tem o conhecimento da 

contraprestação, cabendo-lhe o pagamento, de modo que o autor não 

demonstrou minimamente a impossibilidade de executar o referido dever. 

Com isso, resta incontroverso que o requerente quitou seu crédito fora do 

prazo agendado, assumindo, desse modo, o risco em ter a suspensão dos 

serviços em sua unidade consumidora. Dessa forma, percebe-se o 

cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 6º, da Lei nº 

8.987/1995 que dispõe sobre o regime de Concessão e Permissão da 

Prestação de Serviços Públicos, previsto no artigo 175 da Constituição 

Federal, a seguir: Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. (...) § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a 

sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

(...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 

coletividade. (destaques acrescidos) Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica 

ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, 

considerando o interesse da coletividade. Nesse passo, é dever dos 

usuários de energia elétrica a quitação de seus débitos no dia aprazado 

pela Concessionária de Energia Elétrica para obter a contraprestação do 

serviço concedido, tendo o consumidor no presente caso dado causa a 

suspensão do fornecimento. . Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE 

DEVIDO - FATURAS EM ATRASO - NOTIFICAÇÃO RECEBIDA - 

PAGAMENTO DA FATURA UM DIA APÓS O RECEBIMENTO DA 

NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO - 

AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verifico que o fato 

ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, que somente quitou 

uma fatura atrasada na mesma data prevista para o corte. Portanto 

afastado o dever de indenizar, posto não comprovados pelo Consumidor 

os fatos constitutivos de seu direito, ante a inexistência de comprovação 

de que tenha a mesma efetivado o pagamento antes do corte e informado 

do pagamento a Concessionária para evitar o transtorno ocorrido. 

Ademais, o Consumidor estava devidamente cientificada do corte previsto 

para a data de 04/03/2011, caso não fosse quitada. Recurso conhecido e 

provido. (Recurso Inominado: 0010001-40.2011.811.0046 – Juiz Relator: 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes – Data do Julgamento: 06.05.2016) 

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte 

da reclamada. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009250-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009250-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALZIRA MARIA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização proposta 

por Alzira Maria Alves em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Preliminar 1 - Da competência dos Juizados Especiais 

No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o 

julgamento da lide. Mérito A parte requerente discorda das faturas de 

consumo emitidas entre os meses de março/2019 a setembro/2019, 

argumentando que estão fora do seu padrão de consumo. A parte 

requerente discorda também, da fatura de recuperação de consumo no 

valor de R$ 8.529,47, (oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta 

e sete centavos), que foi parcelada em dois débitos, sendo uma fatura no 

valor de R$ 1.220,61 (um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e um 

centavos) e outra no valor de R$ 7.308,86 (sete mil, trezentos e oito reais 

e oitenta e seis centavos), assim, requer a anulação destes créditos e a 

condenação da requerida em danos morais. A requerida, em sua peça de 

bloqueio, aduz que a diferença de consumo foi apurada em decorrência 

de uma irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade 

consumidora da autora, na data de 18.04.2019, que encontrou “unidade 

consumidora ligada – CDC com medidor diferente do cadastro, foi 

encontrado em campo medidor 1434571, medidor 1929371 extraviado”, o 

que demonstra uma interferência no registro do consumo e, por 

consequência, o registro menor do consumo. Aduz também, que os 

consumos gerados entre os meses de março/2019 a setembro/2019 

refletem o real consumo da unidade consumidora e foram aferidos após o 

desfazimento da irregularidade. Dos documentos da defesa (Mov. 22) 

verifico que foi juntado o histórico de consumo, o Termo de Ocorrência de 
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Inspeção com informação que a senhora Janaide Alves participou da 

vistoria e registro fotográfico do medidor. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

requerida encontrou os seguintes eletrodomésticos na residência da 

autora: 01 ar-condicionado 12.000 BTU’s, 01 ar-condicionado 9.000 BTU’s, 

01 chuveiro elétrico, 01 ferro elétrico, 01 forno elétrico, 01 geladeira, 06 

lâmpadas, 01 máquina de lavar roupa, 01 TV, conforme consta no Termo 

de Ocorrência e Inspeção. Depreende-se do histórico de contas da 

unidade consumidora (ID 26142603) que após desfazimento da 

irregularidade, já no mês de abril/2019, foi cobrado o valor de R$ 481,00 

(quatrocentos e oitenta e um reais), no mês de maio/2019 foi cobrado a 

quantia de R$ 669,24 (seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), em junho/2019 foi cobrado o valor de R$ 551,08 (quinhentos e 

cinquenta e um reais e oito centavos)..., ou seja, o consumo da requerente 

mais que dobrou, o que corrobora com a existência de irregularidade na 

unidade consumidora. A requerida informa que não houve a necessidade 

de retirada do aparelho medidor, pois a irregularidade encontrada era 

externa e o medidor se encontrava em perfeitas condições de uso. A 

Turma Recursal deste Estado vem decidindo pela desnecessidade de 

confecção de laudo pericial quando a irregularidade não ocorreu no 

medidor em si. Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência 

acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para 

demonstrar a irregularidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE 

FRAUDE - TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da 

energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que 

preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 

414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, 

pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI - Termo de 

Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE 

ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 

12/2016. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. 

(...) Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade 

encontrada (...) Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano 

moral. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI nº 

0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgamento: 26/10/2017). Neste sentido, para a apuração de eventual 

irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a 

emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado por dois 

inspetores, registro fotográfico, tudo na presença do consumidor ou do 

morador encontrado no momento da vistoria (art. 129, § 2º e Anexo V da 

Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL), o que ocorreu, pois a senhora 

Janeide Alves acompanhou a vistoria. Portanto, diante destas exigências, 

apura-se que os documentos apresentados nos autos são idôneos para 

evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de 

energia elétrica, pois não restou comprovada a inobservância do devido 

processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Partindo dessas premissas, 

se extrai das próprias razões iniciais que a parte autora usufruiu da 

prestação de serviço “energia elétrica”, logo, há o direito da empresa ré 

emitir fatura eventual com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DO TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO 

CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

1. No presente caso, foi realizada vistoria na UC da consumidora em 

12.05.2017, sendo constatado que a UC se encontrava com ?Desvio no 

Borne do Medidor?, conforme TOI e fotografias juntadas aos autos. A 

irregularidade foi sanada no momento da realização da vistoria, como se 

trata de desvio no ramal de ligação, não há necessidade de encaminhar o 

medidor para realização de perícia técnica. 2. Se restou comprovado que 

o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrente 

estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção e 

fotografias, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo 

exercício regular de direito do credor. 3. Da análise do consumo registrado 

na unidade consumidora do Recorrente, denota-se que houve uma 

redução drástica no período apurado, destoando da média de consumo 

registrada nos meses anteriores e posteriores a regularização do medidor, 

como abaixo se vê: (...) 4. Demonstrada a redução da média de consumo 

apurada na unidade consumidora em razão de irregularidade no medidor e 

os cálculos por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo 

não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura 

eventual e como não houve suspensão do serviço não é devida a 

indenização por dano moral. 5. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO 

SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA 

IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial 

no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já 

finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte 

produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. - 

Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica 

em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora 

de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o 

enriquecimento sem justa causa. - É cabível o faturamento na forma em 

que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da 

ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica 

realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da 

Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção 

na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução 

Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de 

fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não 

havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada 

pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os 

pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não 

foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer 

restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. 

NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70065205957 RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/07/2015) (grifei) 6. Conforme mencionado na sentença recorrida que 

considero como fundamento para julgar este recurso: ?Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta o valor da fatura de julho de 2017, e, consequentemente, da 

negativação, requerendo a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por outro lado, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança, trazendo documentos, 

registros fotográficos e explicando que a fatura em questão é referente à 

recuperação de consumo, devido à existência de irregularidade no 

medidor, que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 627679, 

devidamente assinado pela reclamante. Assim, em que pesem os 

argumentos apresentados pela reclamante, entendo que há prova 

suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de 

serviço ? energia elétrica ?, possuindo a empresa ré, nessas condições, o 

direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na 

Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da Reclamante ao 

Cadastro de inadimplentes.?. 7. A sentença que julgou improcedente a 

pretensão contida na inicial e deu procedência ao pedido contraposto, 

condenando a reclamante a pagar à reclamada os valores indicados na 

contestação não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte 

Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua 

execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo 

Civil. (TRU-MT, RI 0079362-75.2017.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, 07 de agosto de 2018) Via de consequência, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade das faturas referente a revisão de faturamento e das demais 

faturas de consumo mensal, não havendo qualquer irregularidade na 

conduta da reclamada e, por consequência, o pedido de inexigibilidade de 

valores deve ser indeferido. Com efeito, sobre o pedido contraposto para 

condenar a parte reclamante ao pagamento da fatura de recuperação de 

consumo que está aberto, entendo, pelo seu deferimento, visto que restou 
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comprovada a legalidade dos débitos. Isto posto, com fundamentação no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Opino pela procedência do pedido contraposto, e 

condeno a requerente ao pagamento das faturas de recuperação de 

consumo, nos valores de R$ 1.220,61 (um mil, duzentos e vinte reais e 

sessenta e um centavos) e outra no valor de R$ 7.308,86 (sete mil, 

trezentos e oito reais e oitenta e seis centavos), quais deverão ser 

corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos contados a partir da obrigação inadimplente. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publicada no sistema Pje. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON EVARISTO WENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005760-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEITON EVARISTO WENCESLAU REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O deslinde das questões de fato e de direito 

não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Mérito - Do Acordo formalizado com a Requerida CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A Compulsando os autos 

verifica-se que o requerente formalizou acordo com a requerida CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A (ID 26155367). A Requerida já 

efetuou o pagamento do acordo (ID 27556239) Pelo exposto, homologo a 

transação celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso 

III, "b", do CPC, com resolução do mérito, decido pela extinção do processo 

em relação a este requerido. - Da Responsabilidade da Requerida Gol 

Linhas Aéreas S.A Considerando que o acordo celebrado entre o 

requerente com a requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S.A não abrange a reclamada Gol Linhas Aéreas S.A, resta, portanto, a 

análise de sua responsabilidade, bem como se tal fato dá ensejo a 

condenação por danos morais. Pois bem. O pedido de condenação da 

requerida Gol Linhas Aéreas S.A deve ser julgado improcedente, haja 

vista a transação ocorrida entre o autor com a outra corré, eis que o pleito 

inicial é a responsabilização solidária pelo fato ocorrido, mesmo que no 

acordo celebrado possua cláusula de não abrangência da parte requerida. 

Desse modo, o acordo realizado entre o autor com a requerida CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A extingue a obrigação em relação a 

outra ré, conforme determina o artigo 844, § 3º, do Código Civil, ou seja, a 

transação ocorrida aproveita para extinguir a dívida em relação à outra 

codevedora solidária. O artigo 844, § 3º, do Código Civil diz o seguinte: 

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela 

intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) 3º Se entre um 

dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos 

co-devedores.” No caso em tela, em se tratando de responsabilidade 

solidária, o pagamento por um dos obrigados extingue a obrigação, isto é, 

efetuado acordo com uma das empresas requeridas, deve a outra sofrer 

seus reflexos no que tange o dever em indenizar, eis que o pedido era 

único em relação às empresas requeridas. Nesse sentido: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEMANDA 

INDENIZATÓRIA - ATRASO NO EMBARQUE DO CRUZEIRO - DEVEDORES 

SOLIDÁRIOS - TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE DEMANDANTE 

E UMA DAS PARTES DEMANDADAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em desfavor 

das Reclamadas CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA. e PULLMANTUR CRUZEIROS, no qual alega falha na prestação de 

serviços pelos transtornos sofridos desde o embarque até eventos 

ocorridos durante a viagem. Compulsando os autos, percebe-se que a 

parte autora celebrou transação com uma das Reclamadas no mov. nº. 

22.1 e 22.2, que abarcou todos os pedidos constantes da petição inicial. 

Diante disso, em caso de responsabilidade solidária, havendo celebração 

de acordo suficiente com uma das reclamadas, torna-se extinto o débito, e 

efetivada a prestação jurisdicional, com relação aos demais demandados, 

e não há o que se falar em indenização pelos danos morais com relação à 

outra reclamada, artigo 844, § 3º do CC. Outrossim, saliento que a cláusula 

do acordo que não obedece à legislação é nula de pleno direito, no 

entanto, tal nulidade não invalida o objeto de transação realizada pelas 

partes. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido parcialmente. 

(Recurso Inominado nº. 0014126-76.2017.811.0002, Juíza-Relatora: 

Patrícia Ceni, Data do Julgamento: 27.04.2018) Sendo assim, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 844, 

§3º, do CC c.c. art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, reconheço a extinção 

do presente feito, também em relação à parte requerida Gol Linhas Aéreas 

S.A, em razão do acordo celebrado com a requerida CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ROSA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003253-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLARA ROSA DE LARA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Clara Rosa de Lara ingressou com ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais em desfavor de OI S.A, aduzindo, em 

síntese, que foi surpreendida com a transferência da sua linha telefônica 

(065) 3665-3873 para o nome de Valdiz Pereira Costa, por determinação 

judicial. Aduz também, que sua outra linha telefônica (065) 3669-3954 

também foi transferida para o nome de Juliane Rodrigues de Campos 

Miranda e está preste a ser cancelada. Informa que procurou a requerida 

na via administrativa, mas todas as tentativas foram infrutíferas, em razão 

disto postula a condenação da requerida em danos morais. A audiência de 

conciliação resultou infrutífera (ID 24430740). A requerida, na 

contestação, argumentou preliminarmente, a necessidade de suspensão 

do feito em razão dos Recursos Especiais 1.525.134 e 1.525.174. No 

mérito, alegou a inexistência de cometimento de ato ilícito, pois recebeu 

determinações para transferir a titularidade das linhas telefônicas. Houve 

apresentação de impugnação (ID 24768571). É o relatório. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar – 

Suspensão do Processo Rejeito o pedido de suspensão do processo, 
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tendo em vista que o Ministro Luiz Felipe Salomão tronou sem efeito a 

afetação das ações que versam sobre indenização por danos morais, 

causados por cobranças de serviços não autorizados ou má prestação 

de serviços de telefônica, internet e soluções de conteúdo digital. Sendo 

assim, deve se dar o regular prosseguimento do feito. Mérito A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a obrigação de fazer (restabelecimento 

do serviço das linhas telefônicas (065) 3665-3873 e (065) 3669-3954) 

como o pedido de indenização por danos morais, em razão da 

transferência de titularidade das linhas telefônicas de modo unilateral e 

sem qualquer aviso. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

inexiste nos autos qualquer ordem judicial determinando a transferência 

das linhas telefônicas para o nome de terceiros, bem como inexiste 

requerimento escrito ou áudio de gravação da requerente solicitando a 

transferência, cancelamento dos serviços. Diante do material probatório e 

da relação consumerista entre as partes, cabia à parte reclamada 

comprovar a legitimidade das transferências, ônus do qual não se 

desincumbiram. A requerente comprovou que buscou todos os meios de 

resolver a questão na seara administrativa com a requerida antes de 

recorrer ao Poder Judiciário, uma vez que apresenta boletim de ocorrência 

e número de protocolo de atendimento ao cliente. Outrossim, a requerida 

OI S.A confessa que houve transferência da linha (065) 3665-3873 para o 

nome do senhor Valdiz Pereira Costa e do número (065) 3669-3954 para o 

nome da senhora Juliane Rodrigues de Campos Miranda. Com isso, restou 

configurado que existiu um defeito (serviço defeituoso - CDC), 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Assim, 

assiste razão aos pedidos formulados na inicial para reativar os números 

telefônico nº. (065) 3665-3873 e manter a linha (065) 3669-3954, tal como 

o dever de indenizar. Neste cenário, configurados os danos imateriais pela 

privação do serviço e pela inoperância das ré em solucionar 

administrativamente o problema, é dever da demandada indenizar os 

prejuízos causados à esfera personalíssima da autora. Nesse sentido, 

colaciono: EMENTA – RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REALIZAÇÃO DE 

PORTABILIDADE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR – 

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AUTOR QUE FICOU 

PRIVADO DE EFETUAR LIGAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA 

DE TELEFONIA – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO 

ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado nº. 

08148510620168120110, 1ª Turma Recursal Mista do Mato Grosso do Sul, 

Juíza-Relatora: Joseliza Alessandra Vanzela Turine, Data do Julgamento: 

23.10.2017) 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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, reputo justa e 

razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) determinar 

que a requerida reintegre o nome da requerente como titular das linhas 

telefônicas nº. (065) 3665-3873 e (065) 3669-3954 e restabeleça os 

serviços inicialmente contratados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem 

prejuízo da conversão em perdas e danos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004254-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO OAB - SP197485-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004254-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NEDIL DA SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Nedil Varejo S.A 

em desfavor de Via Varejo S.A e Zurich Minas Brasil Seguros S.A. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. Preliminar da 

Requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A 1- Falta de interesse 

processual Levanta a reclamada, a preliminar de falta de interesse 

processual, visto que em nenhum momento negou a execução do serviço 

contratado. O interesse processual, como as demais condições da ação, 

deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder 

a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao 

final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido 

indenizatório, alegando a reclamante falha na prestação do serviço, que 

lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Portanto, rejeito a preliminar 

em epígrafe. Preliminar da Requerida Via Varejo S.A 1 - Da incompetência 

do juizado especial: Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. A par disso, a análise das 

informações apresentadas pela defesa serão apreciadas com o mérito. 2 - 

Da inépcia da inicial Afasto a preliminar em referência, visto que a parte 

requerente descreveu de forma compreensível a causa de pedir, 

formulando pedido compatível com os fatos narrados, possibilitando o 

exercício da ampla defesa. 3 – Impugnação ao Pedido de Assistência 

Judiciária. Suscita a reclamada, em preliminar, que a reclamante não faz 

jus ao benefício da assistência judiciária, visto que não ficou evidente nos 

autos os requisitos autorizadores para concessão do benefício da justiça 

gratuita. Entendo que a impugnação 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. Isto posto, 

opino, pela rejeição da impugnação ao pedido de justiça gratuita. 4 – Coisa 

Julgada Opino pela rejeição do presente argumento, pois a causa de pedir 

deste processo é distinta do processo 8017309-48.2019.8.11.0001. Mérito 

Diz a reclamante que na data de 18.02.2017, adquiriu junto à empresa Via 

Varejo S/A um computador da marca Samsung, modelo NP 
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300E5KF1BRCR3-4G, pelo valor de R$ 1.799,00 (um mil, setecentos e 

noventa e nove reais), tendo contratado o serviço de garantia estendida 

da empresa Zurich Minas Brasil Seguros, pelo importe de R$ 685,00 

(seiscentos e oitenta e cinco reais). Relata que, em 20/06/2018, seu 

produto apresentou defeitos, sendo estes descritos como travamentos, 

esquentando forma do normal (risco de explodir), bateria totalmente 

descartável, já não segurava carga e, ainda a tela do nada apagava, 

desse modo, foi encaminhado à assistência técnica das demandadas no 

dia 26/06/2018, sendo restituído à reclamante após 30 (trinta) dias, todavia 

o produto continuou apresentando os mesmos vícios. Informa que 

encaminhou novamente à assistência técnica na data de 15.07.2019, 

momento que ficou constatado a impossibilidade de conserto do produto. 

Afirma que requereu o reembolso da quantia despendida, porém as 

requerida forneceram apenas cupom para troca do bem. A requerida 

Zurich Minas Brasil Seguros S.A sustenta que já forneceu o código de 

troca para que a reclamante procedesse a substituição do produto. Por 

sua vez, a requerida Via Varejo S.A alega que a responsabilidade pelo 

pagamento da indenização é da reclamada Zurich Minas Brasil Seguros 

S.A. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Primeiramente, ressalta-se que o caso em 

exame é de responsabilidade civil pelo vício do produto, em que há 

solidariedade entre o fabricante e o comerciante. Analisando os autos, 

verifica-se que a compra ocorreu em 18.02.2017, sendo o primeiro contato 

com a requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A em 26.06.2018, portanto 

o defeito e reparados, ocorreram dentro do prazo de garantia legal. Houve 

nova reclamação perante as reclamadas. Em 15.07.2019, a requerente 

encaminhou novamente o produto para assistência técnica. A requerida 

Zurich Minas Brasil Seguros S.A já forneceu código para troca do produto. 

O contexto apresentado confirma que o produto estava impróprio para 

consumo, o que leva à responsabilidade objetiva das requeridas por 

disporem no mercado produto que assim se revelou inadequado, não se 

desincumbindo da obrigação de demonstrar que o produto saiu da fábrica 

e do estabelecimento comercial em perfeitas condições de uso. Impõe-se, 

portanto, o dever de indenizar o dano experimentado pelo consumidor. O § 

1º, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, elenca as opções 

concerne à substituição do produto que são de livre escolha do 

consumidor, não cabendo ao fornecedor estabelecer qual delas será 

utilizada. Nesse passo, de rigor o reconhecimento dos danos materiais 

despendido para compra do produto e da aquisição da garantia contratual, 

no importe de R$ 2.484,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais). 

A requerente postula, ainda, indenização por danos morais. Sabe que a 

jurisprudência vem decidindo que o mero dissabor sem maiores 

consequências não são passíveis de indenização por dano moral, 

compreendendo, nesse campo, o simples inadimplemento contratual. No 

entanto, as circunstâncias fáticas do caso em análise ultrapassam a 

assertiva acima, de modo que o dano moral revela-se no curtíssimo 

espaço de tempo entre a aquisição do produto e a informação do vício, as 

tentativas frustradas da consumidora em solucionar o problema na esfera 

administrativa e a utilidade do produto comprometida. Nessa senda, as 

especificidades apresentadas dão sustentação a pretensão autoral. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que: “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, 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. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. LAVADORA DE 

ROUPAS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE VIA ADMINISTRATIVA SEM 

ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

parte requerente pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento 

de danos materiais e morais, e restituição do valor pago, em decorrência 

de vício do produto adquirido. Deste modo, a empresa vendedora 

(fornecedora do produto), juntamente com a fabricante, é parte legítima 

para figurar no polo passivo da ação, conforme dispõe do art. 18 do CDC. 

2. Havendo a compra de produto que apresentou vício, cujo reparo não é 

realizado no trintídio legal, surge o direito à parte de ver restituído o valor 

por ele despendido. 3. Descumprimento contratual que ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte recorrente adquiriu 

produto novo que não funcionou de forma de adequada. 4. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. 

Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra 

moderado para o caso dos autos. 6. Sentença mantida. (TRU, RI 

0018352-64.2016.811.0001, Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 08.11.16) Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Dessa 

forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar as requeridas solidariamente ao: 1 - pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação; e 2 - restituírem à parte autora o valor 

de 2.484,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), a título de 

danos materiais, valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir 

do efetivo desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Submeto o projeto de sentença a 

homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))
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TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE LUSTOSA SECCO OAB - RJ099100 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007869-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILDA QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: HOTEL 

URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos, etc. A requerente noticia a ocorrência dos 

seguintes fatos: 1º fato – que sua mala foi extraviada entre o voo de 

Lisboa a Paris, e apenas foi devolvida 03 (três) após o seu desembarque; 

2º fato – que comprou passagem de volta para o Brasil com saída de 

Madrid no dia 19.06.2019, às 21h55, com conexão em Lisboa, e chegada 

em Guarulhos, às 05h20, na data de 20.06.2019, porém houve atraso no 

voo inicial e, por consequência, acabou perdendo o voo que sairia de 

Lisboa com destino a Guarulhos. Informa também, que ante o atraso na 

decolagem perdeu também o voo que tinha como destino a cidade de 

Cuiabá. Diante dos fatos narrados, pleiteia reparos pelos transtornos 
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experimentados e restituição da quantia despendida. A requerida Hotel 

Urbano Viagens e Turismo S.A sustenta culpa exclusiva de terceiro, uma 

vez que o extravio e o atraso na decolagem do voo foram produzidos pela 

ré Transporte Aéreos Portugueses. Já a requerida Transporte Aéreos 

Portugueses, aduz, incialmente, que devolveu a bagagem da requerente 

dentro do prazo estabelecido pela ANAC. Aduz também, que o atraso no 

voo se deu por motivos de ordens do controle de tráfego aéreo que não 

autorizou a decolagem da aeronave no horário previsto. Houve 

impugnação. É o necessário. Fundamento e decido. Aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor em Viagens Internacionais – Limitação Tema de 

bastante envergadura, o Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a 

aplicabilidade do CDC versus tratados internacionais no controle difuso de 

constitucionalidade, fixou o âmbito do tema e proferiu o entendimento 

segundo o qual a convenção de Varsóvia, secundada pela de Montreal, 

aplica-se no âmbito do direito interno acerca das condenações por dano 

moral decorrente de extravio de bagagem. In verbis, os recursos 

extraordinários, com repercussão geral reconhecida: Recurso 

extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano 

material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa 

do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório 

estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais 

subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material 

decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. 

Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 

da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais 

limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm 

prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso 

concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. 

Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de 

Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais 

posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da 

condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na 

legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 

DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) Direito do consumidor. 

Transporte aéreo internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. 

Prazo prescricional previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. 

Salvo quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções 

internacionais ingressam no direito brasileiro com status equivalente ao de 

lei ordinária. Em princípio, portanto, as antinomias entre normas domésticas 

e convencionais resolvem-se pelos tradicionais critérios da cronologia e 

da especialidade. 2. Nada obstante, quanto à ordenação do transporte 

internacional, o art. 178 da Constituição estabelece regra especial de 

solução de antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a 

legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa 

conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa 

do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos 

termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. 

Recurso extraordinário provido. (ARE 766618, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017) O art. 178, 

CF/88, deve ser manejado na resolução do conflito aparente de normas, 

porque estabelece que a ordenação do transporte internacional deve 

observar os acordos firmados pela União. Desse modo, a antinomia é 

resolvida pela aplicação da norma supranacional, devidamente 

referendada na ordem interna, no que se referir aos danos materiais. A 

assertiva fica mais clara em face do tema 910, conforme trecho do voto 

proferido pelo Relator Min. Gilmar Mendes: “(...) submeto ao Colegiado 

questão que envolve conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a 

Convenção de Varsóvia, no tocante à limitação da responsabilidade civil 

de companhia aérea pelo extravio de bagagem de passageiro, em voo 

internacional. O cerne da discussão jurídica trazida no recurso 

extraordinário está em determinar se os tratados internacionais subscritos 

pelo Brasil, notadamente a Convenção de Varsóvia e alterações 

posteriores, devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor 

para efeito de limitar a responsabilidade das empresas de transporte 

aéreo internacional por extravio de bagagem. (...) Na essência, a 

controvérsia está em definir se o direito do passageiro à indenização pode 

ser limitado por legislação internacional especial, devidamente incorporada 

à ordem jurídica brasileira. Entendeu o Tribunal a quo que as normas 

internacionais acima citadas não poderiam restringir o valor devido a título 

de indenização por dano material devida ao consumidor, por extravio de 

bagagem. Caberia aplicar ao caso, exclusivamente, o disposto no Código 

de Defesa do Consumidor, que não prevê limite algum para o valor 

indenizatório devido. Não é esta a primeira oportunidade na qual o 

Supremo Tribunal Federal examina a suposta antinomia entre o Código de 

Defesa do Consumidor e convenções internacionais de que é signatário o 

Brasil. (...) Em terceiro lugar, assentadas essas premissas, cumpre 

examinar ainda a eficácia e o alcance das disposições constantes do art. 

178 da Constituição Federal e também do art. 22 da Convenção de 

Varsóvia. Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a 

modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas 

regras internacionais. Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros 

neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos 

internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte 

aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão 

“transporte internacional” é definida no art. 1º da Convenção para 

Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, 

nos seguintes termos: (...) A disposição deixa claro o âmbito de aplicação 

da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de 

pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do 

art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos 

acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano 

material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, 

porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação 

por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos 

preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem 

jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a 

interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às 

hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro 

realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir 

a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor 

limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos 

pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite 

imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses 

mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os 

de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a 

aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de 

Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em 

relação às condenações por dano material decorrente de extravio de 

bagagem, em voos internacionais.” A conclusão é reforçada durante o 

debate: O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, apenas para 

prestar um esclarecimento, uma vez que aparteei o ministro Gilmar 

Mendes, o objeto do extraordinário de nº 636.331 é único: a indenização 

por dano material, presente o conteúdo da mala. Não está em jogo aqui a 

responsabilidade por danos morais. O SENHOR MINISTRO GILMAR 

MENDES (RELATOR) - Eu fiz questão de deixar claro, de qualquer forma, 

que a Convenção só limita por dano material. Portanto, nós não... tal como 

Vossa Excelência já havia firmado. O SENHOR MINISTRO RICARDO 

LEWANDOWSKI – Ministro Relator, eu concordo com Vossa Excelência e 

também com a observação do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que a 

discussão está delimitada pelo pedido feito no recurso em que a ré, ou a 

recorrente, pede apenas que se altere o entendimento relativo ao dano 

material, requerente inclusive que seja "restabelecida a decisão de 

primeiro grau, aplicando-se as regras da Convenção." A decisão de 

primeiro grau condenou a ré não apenas ao pagamento de danos 

materiais, mas também a danos morais. Os danos materiais, pelo extravio 

da mala, foram circunscritos ao equivalente em reais ao total de direitos 

especiais de saques correspondentes ao peso da mala, que ficou 

estabelecido em vinte quilos. No que diz respeito aos danos morais, a 

empresa foi condenada a seis mil reais, corrigidos na forma da lei. O 

SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Nessa matéria, quanto aos danos, 

já houve preclusão. (...) O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - 

A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, 

como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa 

aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição 

no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o 

Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por 

unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa 
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Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos 

materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta 

as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, 

se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do 

Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição 

Federal. Apenas isso. O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo. 

Na ocasião, o Ministro Luís Roberto Barroso chegou a ponderar: “se nós 

constatássemos que a Convenção de Varsóvia deixa o consumidor 

inteiramente desguarnecido, aí, sim, eu acho que seria o caso de se 

pronunciar a inconstitucionalidade da Convenção, ou do decreto que 

internalizou a Convenção. Esse raciocínio não se confunde com a 

eventual ideia, que alguém poderia ter, de que se deveria proteger mais ou 

menos o consumidor, porque aqui nós estamos definindo qual é o estatuto 

jurídico que se aplica: a Convenção ou Código do Consumidor. Parece-me 

que, por interpretação constitucional, é claramente hipótese de se aplicar 

a convenção. (...)”. Ressalto, também, voto do Min. Ricardo Lewandowski: 

“A observância do disposto nesses tratados e convenções não vulnera o 

direito dos consumidores do serviço de transporte aéreo internacional. 

Pelo contrário, resguardam seus direitos de forma adequada, pois os 

valores previstos para as indenizações são razoáveis e permitem que o 

juiz valore o caso concreto e utilize os parâmetros adequados para fixar o 

valor dos danos que devem ser reparados, sejam de natureza moral, 

sejam de natureza material. Esse é um ponto importante que a Ministra 

Rosa Weber focou, embora indiretamente, porque é preciso tratar não 

apenas dos danos materiais, mas também dos danos morais, que é um 

assunto que veio à baila a partir da Constituição de 88. Hoje os danos 

morais são amplamente reconhecidos nas decisões pretorianas de nosso 

País. E segue a autora, a magistrada paulista, num ponto importante que 

diz respeito a prescrição. Diz essa juíza, autora do artigo, que: No que 

tange ao prazo prescricional, o prazo previsto é adequado às situações 

abrangidas, e, em vez de feri-los, resguarda os direitos dos 

consumidores. E, num ponto que me parece delicado, assenta o seguinte: 

O prazo inferior previsto no Código de Defesa do Consumidor não implica 

vulneração dos direitos dos consumidores e tampouco 

inconstitucionalidade por via reflexa. Conclui, portanto - termino aqui a 

citação -, que o respeito à Convenção de Montreal e outros tratados que 

dizem respeito à matéria e os seus limites indenizatórios obedecem às 

normas reconhecidas para resolução de antinomias e resguarda valores 

essenciais à ordem jurídica brasileira.” Em conclusão, estabeleceram-se 

limitações a tese da restrição quanto ao CDC. Em segundo lugar, como 

ressalvado pelo Supremo Tribunal Federal e ao teor dos artigos 19 e 20, 

da Convenção de Montreal (DECRETO Nº 5.910, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2006), não afastam a responsabilidade da transportadora. Vejamos: Artigo 

19 – Atraso. O transportador é responsável pelo dano ocasionado por 

atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não 

obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por 

atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que 

eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi 

impossível, a um e a outros, adotar tais medidas. Artigo 20 – Exoneração. 

Se o transportador prova que a pessoa que pede indenização, ou a 

pessoa da qual se origina seu direito, causou o dano ou contribuiu para 

ele por negligência, erro ou omissão, ficará isento, total ou parcialmente, 

de sua responsabilidade com respeito ao reclamante, na medida em que tal 

negligência, ou outra ação ou omissão indevida haja causado o dano ou 

contribuído para ele. Quando uma pessoa que não seja o passageiro, 

pedir indenização em razão da morte ou lesão deste último, o 

transportador ficará igualmente exonerado de sua responsabilidade, total 

ou parcialmente, na medida em que prove que a negligência ou outra ação 

ou omissão indevida do passageiro causou o dano ou contribuiu para ele. 

Este Artigo se aplica a todas as disposições sobre responsabilidade da 

presente Convenção, inclusive ao número 1 do Artigo 21. Logo, ao 

transportador incumbe a prova das causas excludentes da 

responsabilidade. Desta feita, tratando-se o caso de tema relacionado à 

relação de consumo e a responsabilidade objetiva do prestador de 

serviços pelos danos morais causados aos consumidores por defeitos 

relativos à referida prestação, se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor. Preliminar da Requerida Urbano Viagens e Turismo S.A - 

Ilegitimidade Passiva De início, ressalto que conquanto a requerida afirme 

que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, haja vista que não 

recebe qualquer valor pago pelos consumidores, não possuindo qualquer 

responsabilidade acerca de cancelamento/alterações; ela integra a cadeia 

comercial, na medida em que participa como intermediária entre o 

vendedor e o comprador, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. 

Deste modo, a requerida torna-se responsável frente ao consumidor pela 

má prestação dos serviços, assim como o vendedor. Destarte, reconheço 

sua responsabilidade em responder por eventual dano causado ao 

consumidor. Mérito. O caso se refere à Reclamação com pedido de 

indenização por danos morais e materiais, formulada pela Reclamante, 

visando ser compensado pela falha na prestação do serviço, ante o 

extravio da bagagem e atraso de 17 horas para sua chegada na cidade de 

São Paulo. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da autora, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo às partes 

Reclamadas a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com relação ao extravio da bagagem, não há como considerar os danos 

morais e materiais, visto que a convenção de Montreal em seu art. 17, 

número 03, determina um prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias para que a 

companhia aérea tome todas as providências para restituir a bagagem 

extraviada ao passageiro. Como relatado no presente caso, a reclamada 

restituiu a bagagem da autora em 03 (três) dias, portanto, não há que se 

falar em danos morais neste aspecto. Ademais, todos os pertences da 

requerente foram devolvidos e não há provas que a requerida tenha 

danificado a mala requerente e, consequentemente, opino pelo 

indeferimento do pedido de danos materiais no valor de R$ 1.455,32 (um 

mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Com 

relação ao atraso de voo (Madrid – Lisboa – Guarulhos), o contrato de 

transporte não pode ser considerado um contrato de risco, haja vista que 

a companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, sendo que 

eventuais problemas enfrentados pela companhia são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, alterados, por qualquer 

motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, inerente ao seu 

ramo de atividade, como já ressaltado anteriormente. Assim, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Registra-se que a requerida Transporte Aéreos 

Portugueses prestou assistência a requerente ao realocá-la em outro voo. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo 

justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Opino pelo deferimento do pedido de danos materiais 

em relação aos gastos despendidos no voo de volta (aquisição de nova 

passagem, hotel e perda das milhas), pois a requerente teve gastos e 

prejuízos inesperados por culpa das requeridas. Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para: a) condenar as requeridas, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta 

sentença e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

calculados a partir da citação; e b) condenar as requeridas, 

solidariamente, a restituir a autora o valor de R$ 2.474,84 (dois mil, 

quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título 

de danos materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir 

do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007506-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIO VINCE ESGALHA REQUERIDO: BANCO SAFRA S A 

Vistos etc. Noticia o Reclamante que a instituição financeira, ora requerida, 

depositou o valor de R$ 951,52 (novecentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e dois centavos), em sua conta bancária, o qual faz referência 

a um empréstimo consignado que alega não ter contratado. Em defesa, a 

requerida apresenta contrato de crédito consignado de nº 10982453, 

pactuado em 05.07.2019, no valor de R$ 951,52 (novecentos e cinquenta 

e um reais e cinquenta e dois centavos), devidamente assinado pelo 

requerente. Aduz também, que na data de 27.07.2019, o requerente 

entrou em contato administrativamente para tratar sobre a devolução dos 

valores creditados em sua conta corrente. Aduz ainda, que apesar do 

contrato ter sido cancelado não houve tempo hábil para impedir o 

lançamento da primeira parcela, haja vista que a mesma já tinha sido 

lançada no sistema. Assim, em 19.09.2019, efetuou o estorno do valor 

descontado. Em impugnação, o requerente contesta a assinatura lançada 

no contrato apresentado pela requerida. A controvérsia dos autos 

consiste em analisar a alegada ilicitude do depósito e do desconto ocorrido 

na folha de pagamento do requerente, pois afirma que não ter contrato o 

empréstimo consignado. Na hipótese vertente, não é possível, sem prova 

pericial, afirmar, com absoluta certeza, de que a assinatura aposta no 

documento apresentado pela reclamada não provém do próprio punho da 

parte reclamante. Assim, há a necessidade de perícia para analisar a 

prova trazida pela ré, rito este incompatível com o procedimento 

sumaríssimo instituído pela Lei 9.099/95. Registra-se, que o próprio 

requerente aduz que o documento juntado na defesa merece uma análise 

mais cuidadosa, bem como requer seja determinada perícia grafotécnica a 

fim de desmentir os relatos da requerida. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Neste sentido, a Turma 

Recursal Única deste Estado: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

ADESÃO AO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADO 

NA CONTESTAÇÃO. AUTORA NA IMPUGNAÇÃO NEGA SER SUA A 

ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA ASSINATURA CONSTANTE DO 

CONTRATO OU NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL PARA 

APURAR QUAL SERIA O VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. Havendo 

necessidade da realização de PERICIA grafotécnica ou contábil, este fato 

torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para 

processar e julgar a demanda. Feito julgado extinto sem resolução do 

mérito. Recurso provido. (N.U 1001770-74.2018.8.11.0009, TURMA 

RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. 

JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. 

NEGATIVA ASSINATURA DE CONTRATO. NECESSIDADE DA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE A 

ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO PERTENCE OU NÃO AO 

CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO. A juntada de documentos com a 

apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a 

má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). Havendo necessidade da 

realização de PERICIA grafotécnica para concluir que a ASSINATURA 

constante no CONTRATO juntado pelo Reclamado foi ou não lançada pelo 

consumidor, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do 

Juizado Especial para processar e julgar a demanda. (N.U 

1000153-50.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 

25/04/2019) Afigura-se, assim, a complexidade na causa posta ao debate, 

pois, para a justa decisão da lide, é imprescindível a produção de prova 

que não se coaduna com o sistema dos Juizados Especiais. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º 

c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011569-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZA VERA CARVALHO LIMA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. A requerente noticia que 

comprou passagem aérea para o dia 09.08.2019, com o seguinte trecho: 

Cuiabá a Brasília, com saída prevista às 11h05 e chegada às 13h40, 

contudo o voo foi cancelado por motivo operacional e, por tal razão, foi 

realocada em outro voo que partiu às 00h40, do dia 10.08.2019, chegando 

ao destino final às 03h15, ou seja, com mais de 11 horas de diferença do 

horário original, motivo pelo qual pleiteia reparos pelos transtornos 

experimentados. Em contestação, a requerida aduz a ocorrência de 

manutenção da aeronave não programada, que ofereceu toda a 

assistência a requerente e que inexiste o dever de indenizar. Houve 

impugnação. É o necessário. Fundamento e decido. Mérito. O caso se 

refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais, 

formulada pela Reclamante, visando ser compensada pela falha na 

prestação do serviço da Reclamada, ante o atraso de mais de 11 horas. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da autora, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A causa única e 

exclusiva de problema técnico na aeronave também não exclui a 

responsabilidade da requerida e o consequente dever de indenizar, haja 

vista que sua responsabilidade decorre do risco da atividade. Como já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Problemas mecânicos são 

previsíveis, evitáveis e, ainda que assim não fossem, não configuram 

fortuito externo, pois compreendidos nos riscos naturais da atividade de 

qualquer empresa aérea riscos do empreendimento. Devem, pois, ser 

analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a 

responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem se cercar 

de medidas preventivas, a fim de que atrasos e demais transtornos 

durante o contrato de transporte não mais ocorram.” (AREsp 747355, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, 4.11.2015). Tampouco sinistros mecânicos 

conduzem à excludente de responsabilidade por “fato de terceiro”, pois se 

revelam em fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte 

aéreo desenvolvida pela recorrente (CC 734 e 737 e CDC 14, §3º). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

NACIONAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO 

FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 
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causados ao consumidor. 2. A alegação da Recorrente de que o atraso do 

voo na ida, previamente programado pelo passageiro, teve origem em 

problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela 

demandada, ônus que lhe incumbia, razão porque impossível o 

acolhimento da excludente de responsabilidade. 3. Não restando 

comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro 

por mais de cinco horas em relação ao voo previamente contratado 

configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e 

desconforto sofridos pelo consumidor. 4. O valor fixado a título de dano 

moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo 

que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros 

da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já 

fixados por esta Turma Recursal. 5. No tocante aos juros moratórios, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no 

caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, 

os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, 

J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no 

AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 

21.03.2013). 6. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de 

R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento 

serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso 

improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios 

arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

(TRU/MT, RI nº 0010676-94.2018.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgamento em 09.10.2018) Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Registra-se que a requerida prestou assistência a 

requerente ao realocá-la em outro voo. Registra-se também, que a parte 

autora não ficou horas e horas no saguão do aeroporto esperando o 

horário do novo voo. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da 

requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

requerente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para: a) condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação 

desta sentença e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, calculados a partir da citação. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003688-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HILDENETE MONTEIRO FORTES REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Noticia a parte requerente, em síntese, que 

comprou passagem área para o dia 08.08.2019, de João Pessoa a Cuiabá, 

que deveria chegar ao seu destino final às 21h55, mas a requerida 

cancelou seu voo sem qualquer justificativa. Informa que a requerida 

remarcou seu bilhete para o dia 09.08.2019, às 03h10, com novo trajeto. 

Relata, por fim, que apenas conseguiu chegar em Cuiabá às 11h15 do dia 

09.08.2019, isto é, com aproximadamente 13 (treze) horas de diferença, 

motivo pelo qual pleiteia reparos pelos transtornos experimentados. A 

Reclamada contesta, afirmando que, devido as condições climáticas 

houve a necessidade de cancelamento do voo. Afirma que prestou todo o 

auxílio determinado na legislação vigente. Fundamento e decido. Mérito. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 333, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o 

reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada para o trecho 

João Pessoa – Cuiabá, para o dia 08.08.2019, contudo o voo foi 

cancelado. Pelos documentos acostados a inicial, restou comprovado que 

a requerida reacomodou a requerente em outro voo como novo trecho. 

Também restou comprovado, que a requerente só conseguiu chegar ao 

seu destino final no dia 09.08.2019, por volta das 11h15, restando 

evidente a verossimilhança dos fatos narrados. Com efeito, a 

responsabilidade da reclamada 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 do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, uma vez que não juntou qualquer documento que comprovasse as 

condições meteorológicas do dia 08.08.2019. Destaco que os danos 

morais são presumidos e decorrem daquilo que normalmente acontece 

quando uma pessoa confia os pertences a uma empresa, aguardando e 

confiando que irá reencontrá-los. Os sentimentos de frustração, 

insegurança e decepção não se questiona, em hipóteses como tais. 

Assim, perfeitamente aplicável à hipótese dos autos as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva 

do art. 14, do referido diploma, uma vez que comprovados os fatos, os 

danos, bem como o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento do 

dever de indenizar pela reclamada. Assim, caracterizada a falha na 

prestação de serviços, bem como verificada a existência de nexo causal 

entre o fato e o dano, estão presentes os elementos autorizadores do 

dever de indenizar. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, 

do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 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 reclamada. 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. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 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 
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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-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 

a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados desde a data do evento danoso. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013566-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA COSTA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013566-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOANA DA COSTA FARIAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Joana da Costa Farias em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. Preliminar 1 - 

Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 2 – Ausência de Comprovante Original de Negativação Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. 3 - Da impossibilidade de inversão do ônus da 

prova A relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do 

ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. 4 – Pedido de Desistência. A parte reclamada se 

manifestou sobre eventual pedido de desistência da ação, o qual entendo 

por prejudicado uma vez que inexiste qualquer pleito nesse sentido. Mérito 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do 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 da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 202,20 (duzentos e 

dois reais e vinte centavos), que foi incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito. No entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito em demonstrar 

a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico referente ao uso do serviço que é ofertado 

pela mesma, bem como a obrigação de pagar o débito inadimplido. A 

reclamada apresentou nos autos o termo de adesão e contratação de 

serviços devidamente assinado pela parte autora e cópia do documento 

pessoal, que legitimam a cobrança do débito inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Frisa-se, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é 

absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos 

fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, 

não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, 

pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua 

regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o 

consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Com efeito, sobre o pedido contraposto 

para condenar a parte reclamante ao pagamento do débito que está 

aberto, entendo, pelo seu deferimento, visto que restou comprovada a 

legalidade do débito inscrito no rol de inadimplentes. Não observo no caso 

sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Por fim, é de se registrar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Assim, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a 

requerente ao pagamento da importância inscrita no cadastro de 

inadimplência, R$ 202,20 (duzentos e dois reais e vinte centavos), qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% 

ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006881-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL VITAL DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006881-29.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUVENAL VITAL DA ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta 

por Juvenal Vital da Rocha em face de Telefônica Brasil S.A. Fundamento 

e decido. Preliminar - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova A 

relação em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus 

probatório, na forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou 

quando se verificar a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese 

aventada pela reclamada e entendo presente a condição necessária para 

a aplicação da inversão do ônus probatório, tendo em vista a norma 

aplicável à espécie. Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

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 nos artigos 336 e 341 do 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. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilegitimidade do 

cancelamento e transferência da linha telefônica de titularidade do 

requerente de modo unilateral, bem como se no caso dá enseja a 

condenação em danos morais. Diante do material probatório e da relação 

consumerista entre as partes, restou comprovado que o autor buscou 

todos os meios de resolver a questão na seara administrativa, uma vez 

que apresentou reclamação administrativa aberta perante o PROCON 

narrando os fatos expostos na petição inicial. A requerida não apresentou 

nenhum tipo de prova que pudesse legitimar o cancelamento dos serviços 

e a transferência da titularidade da linha telefônica. Com isso, restou 

configurado que existiu um defeito (serviço defeituoso - CDC), 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Assim, 

assiste razão ao pedido indenizatório formulado na inicial, pois a privação 

do serviço e a inoperância da ré em solucionar o problema o mais rápido 

possível gera o dever da requerida indenizar os prejuízos causados à 

esfera personalíssima do autor. Nesse sentido, colaciono: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DA 

LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A autora narrou 

que no mês de junho de 2015 teve o serviço de telefonia cortado, 

injustificadamente. Disse que foi prejudicada pois trabalha com compra e 

venda de cães de raça e que, em razão da suspensão, seus clientes não 

conseguiram contato. A ré, por seu turno, sustentou a regularidade na 

prestação dos serviços. Foi proferida sentença de improcedência. 2. Com 

efeito, cabia à ré comprovar a prestação dos serviços de forma 

satisfatória. Contudo, os documentos acostados às fls. 136-138 

demonstram que do dia 10.06.2015 a 19.06.2015 nenhuma ligação foi 

efetuada, o que ampara a tese da demandante da falha na prestação dos 

serviços. 3. O agir da empresa ré configura ato ilícito passível de 

indenização por danos morais, porquanto ultrapassa o mero dissabor. 4. 

Quantum indenizatório que vai fixado em R$ em R$ 2.000,00, pois quantia 

que se mostra adequada ao caso concreto em que houve a suspensão do 

serviço essencial, comprometendo a atividade profissional da 

demandante, por 09 dias. 5. Sentença parcialmente reformada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006001176, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 20/04/2016) 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. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, considerando a ausência de provas de que a linha 

telefônica era utilizada como meio profissional, bem como ausência de 

prova de grave prejuízo, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, 

a partir da citação válida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006746-17.2019.8.11.0001
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JANDIRA DE BARROS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006746-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANDIRA DE BARROS BEZERRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Na presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido 

de indenização por danos morais, intenta a autora a reativação da linha 

telefônica número (065) 3649-3761 junto à reclamada, sob alegação de 

que no dia 27.05.2019 negociou os débitos dos meses de março, abril e 

maio/2019, sendo todos quitados em 30.05.2019. Alega que apesar do 

pagamento de todos os débitos, a requerida não restabeleceu os serviços 

de telefonia, bem como continua a efetuar a cobrança da fatura do mês de 

maio/2019. Relata que tentou resolver o problema na via administrativa, 

porém não teve seu pedido atendido. A liminar foi deferida nos autos (ID 

23914819). A audiência de conciliação resultou infrutífera (ID 25316256). 

Em contestação, alega a empresa reclamada confirma que encaminhou 

carta de proposta a requerente, porém até o momento não recebeu o 

pagamento, seja por equívoco da parte autora ou por erro do agente 

arrecadador. Alega também, a impertinência do dever de indenizar. Houve 

apresentação de impugnação. É o relatório. Fundamento e decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Mérito. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar se houve demora na reativação da linha telefônica 

(065) 3649-3761, bem como se o presente caso dá ensejo a indenização 

por danos morais. Diante do material probatório e da relação consumerista 

entre as partes, restou comprovado que o bloqueio da linha telefônica foi 

feito de modo legitimo, pois a requerente estava inadimplente com as 

faturas dos meses de março, abril e maio/2019. No entanto, a manutenção 

da suspensão da linha telefônica após o recebimento do pagamento foi 

ilegítimo. Restou nítido que a requerente buscou todos os meios de 

resolver a questão na seara administrativa antes de recorrer ao judiciário, 

uma vez que apresentou gravação de ligação do serviço de atendimento 
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da requerida, bem como cópia da reclamação feita em uma das agências 

da requerida. O juízo determinou o restabelecimento da linha telefônica 

(065) 3649-3761 na data de 13.09.2019 (ID 23914819). A requerida 

atendeu a ordem judicial e restabeleceu o terminal telefônico, conforme 

mostra a tela sistêmica colacionada no corpo da defesa. Com isso, restou 

configurado que existiu um defeito (serviço defeituoso - CDC), 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Assim, 

assiste razão ao pedido formulados na inicial de confirmação da 

antecipação de tutela concedida nos autos, no sentido da requerida 

reativar o número telefônico (065) 3649-3761. Quanto ao pedido de danos 

morais, comporta acolhimento, pois diante de tais fatos narrados, entendo, 

que a hipótese apresentada enseja fixação de verba indenizatória, a fim 

de reparar danos morais frente aos transtornos vivenciados pela autora, 

uma vez que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços 

decorrente da privação do serviço, pelas reclamações na via 

administrativa com finalidade de resolver presente a questão e, por fim, 

pela necessidade de judicialização da presente demanda. No mesmo 

sentido assevera o julgado abaixo: RECURSO INOMINADO. TV POR 

ASSINATURA. COBRANÇAS INDEVIDAS DE FORMA REITERADA POR 

SERVIÇOS CANCELADOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO 

ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Nos termos do artigo 373, inciso II 

do Código de Processo Civil, cabe a empresa de TV por assinatura, o 

ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor. A persistência na cobrança por serviços cancelados pelo 

consumidor, que não consegue solucionar o problema 

administrativamente, fatos que causam angustia, aborrecimentos e 

transtornos, o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral. 

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TRU/MT RI 

1003686-52.2018.8.11.0007 (PJe), Juiz Relator VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) 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. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, considerando a ausência de prova de grave prejuízo com o 

ocorrido, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) ratificar a liminar concedida nos 

autos; b) declarar inexigibilidade do débito no valor de R$ 29,99 (vinte e 

nove reais e noventa e nove centavos), referente ao mês de maio/2019; 

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao mês, 

a partir da citação válida. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. 

Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004699-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004699-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JORGE LUIZ DE AQUINO REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização proposta por Jorge Luiz de Aquino em desfavor 

de TAM Linhas Aéreas S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Mérito. O requerente aduz que adquiriu passagens 

aéreas junto a empresa Minettour Viagens e Turismo para realização de 

viagem em voo ofertado pela ré TAM com destino a cidade de New York. 

Relata que no dia programado para sua viagem, foi impedido 

conjuntamente com sua filha de embarcar na aeronave haja vista a 

ausência de autorização expressa da genitora da menor. Verifico das 

alegações autorais e das provas documentais não negam a relação 

contratual entre as partes e, portanto, inverto o ônus da prova em razão 

da hipossuficiência do requerente. A requerida sustenta que apenas 

respeitou atendeu a legislação vigente que trata sobre o embarque de 

menores de idade; que a autorização para menor viajar na companhia do 

genitor precisa ser específica. Em que pese o requerente tenha 

apresentado formulário de autorização de viagem internacional com a 

informação que a infante viajaria desacompanhada dos genitores, verifico 

que que a menor possui green card americano, visto expedido por 

autoridade consular e estava acompanhada do genitor, ora requerente, o 

que dispensa autorização judicial ou extrajudicial para crianças ou 

adolescentes brasileiros residentes fora do Brasil, detentores de outra 

nacionalidade, desde que estejam acompanhados de um dos genitores, 

conforme prevê o inciso I, do artigo 2º, da Resolução 131 do Conselho 

Nacional de Justiça. Veja-se: Art. 2º É dispensável autorização judicial 

para que crianças ou adolescentes brasileiros residentes fora do Brasil, 

detentores ou não de outra nacionalidade, viajem de volta ao país de 

residência, nas seguintes situações: I) em companhia de um dos 

genitores, independentemente de qualquer autorização escrita; Dispõe o 

artigo 14 do CDC 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”. Pela compra das passagens aéreas, reserva de 

hotel e locação de veículo o requerente teve que pagar a quantia de R$ 

12.933,74 (doze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro 

centavos), logo, a requerida deve restituir ao autor referente valor. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 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 das reclamadas. 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. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 
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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. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação das reclamadas ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as reclamadas a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo requerente em 

desfavor da requerida para condená-la: a) ao pagamento de R$ 12.933,74 

(doze mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) a 

título de danos materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC a 

partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação, b) ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação 

válida. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015293-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES MARIA CURVO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015293-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIRTES MARIA CURVO DE MORAES REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Noticia a Reclamante que a 

instituição financeira, ora requerida, vem efetuando descontos na sua 

folha de pagamento de modo indevido, pois não reconhece a contratação 

do empréstimo consignado no valor de R$ 5.760,03 (cinco mil, setecentos 

e sessenta reais e três centavos). Em defesa a requerida aduz que a 

requerente contratou o empréstimo consignado que alega desconhecer. 

Juntou termo de Adesão devidamente assinado pela requerente e cópia do 

documento pessoal da autora. Não houve impugnação. Relatei o 

necessário. Fundamento e decido. Preliminar 1 - Perícia Rejeito a preliminar 

de incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade 

de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se 

mostram suficientes para a elucidação da questão. 2 - Da competência 

territorial A reclamada levanta preliminar de incompetência territorial 

alegando que a parte reclamante não juntou aos autos comprovante de 

residência com seu nome. Os documentos juntados com a inicial são 

suficientes para atribuir competência territorial do Juizado Especial Cível, 

nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que 

a reclamada exerce suas atividades nesta comarca. 3 – Falta de Interesse 

de Agir Rejeito a preliminar, pois se confunde com o próprio mérito, além 

disso o prequestionamento administrativo não é pré-requisito para 

ingresso da presente demanda, porquanto tratar-se de direito 

constitucionalmente assegurado ao cidadão. Mérito No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Da análise dos autos verifico que não assiste razão à 

parte reclamante, uma vez a parte requerida apresentou contrato 

devidamente assinado pela autora e explicou que o contrato nº. 

580437815, no valor de R$ 5.760,03 (cinco mil, setecentos e sessenta 

reais e três centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 

150,14 (cento e cinquenta reais e quatorze centavos), trata-se de uma 

renegociação do contrato nº. 586138011, para quitação do débito no valor 

de R$ 4.638,26 (quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte e seis 

centavos), no qual restou um saldo de R$ 1.122,04 (um mil, cento e vinte e 

dois reais e quatro centavos) que foi liberado na conta: 43300, agencia: 

16, Caixa Econômica Federal. Infere-se do extrato bancário juntado no ID 

2572362, que a requerente no dia 14.06.2018 recebeu um crédito de 

transferência no valor de R$ 1.122,04 (um mil, cento e vinte e dois reais e 

quatro centavos), razão pela qual tenho pela veracidade da informações 

contidas na defesa. Frisa-se, que a requerente não impugnou os 

argumentos postos na contestação. Assim, se pode ver que a autora tem 

plena ciência da contratação do empréstimo consignado e que os 

descontos ocorreriam em sua folha de pagamento. Portanto, a afirmação 

da Reclamante de que não realizou ou autorizou a contratação de nenhum 

empréstimo não deve prosperar. Quanto à assinatura aposta no contrato, 

se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que a 

semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados aos 

autos dispensa aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Por fim, não observo no caso sub examine os elementos insculpidos 

no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, 

considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que 

não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por 

consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, 

da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007100-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAQUES GREGORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007100-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO TAQUES GREGORIO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminar – Desistência da Requerida 

Avianca Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de prazo para se manifestar sobre o Aviso de 

Recebimento que retornou negativo com relação a reclamada Avianca (ID 

25358416). No entanto, já se passaram 03 (três) meses sem nenhum tipo 

de manifestação por parte do requerente, razão pela qual tenho pela 

desistência tácita em relação a requerida Avianca, tendo em vista o 

acordo aportado posteriormente. Mérito - Do Acordo formalizado com a 

Requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A Infere-se os 

autos, que o requerente formalizou acordo com a requerida CVC Brasil 
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Operadora e Agência de Viagens S.A (ID 27729797). Pelo exposto, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, em relação a requerida Avianca e, nos termos do artigo 487, inciso 

III, "b", do CPC, homologo a transação celebrada com a reclamada CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, com resolução do mérito, 

decido pela extinção do processo. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009062-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA MARQUES PEREIRA MALHEIROS OAB - MT7351-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009062-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME, 

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por Lorran Burin 

Dantas de Figueiredo em desfavor de Global Travel Assistance 

Representação e Turismo Ltda e Sancor Seguros do Brasil S.A. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar 

da Requerida Sancor Seguros do Brasil S.A 1 – Interesse de Agir Levanta 

a reclamada, a preliminar de falta de interesse de agir, visto que o 

requerente também pede indenização contra a companhia aérea Gol 

Linhas Aéreas, processo nº 1006146-93.2019.8.11.0001, pela ocorrência 

do mesmo fato. O interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a reclamante defeito do negócio jurídico 

pela negativa na indenização securitária, que lhe causou prejuízos, e se 

opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o interesse processual, 

pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para 

pleitear a tutela pretendida. Portanto, rejeito a preliminar em epígrafe. 2 – 

Conexão Rejeito a preliminar de conexão articulada pela parte reclamada, 

pois o processo nº. 1006146-93.2019.8.11.0001 já foi sentenciado, em 

razão do acordo entabulado entre o requerente com a Gol Linhas Aéreas. 

Veja-se: “(...) 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. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. (...)” Assim, rejeito a preliminar em 

epigrafe. Mérito Aduz a parte autora que planejou sua primeira viagem 

internacional entre Cuiabá – Cancun – Cuiabá, com conexão em Brasília, 

bem como contratou seguro viagem com os reclamados. Narra que após 

desembarcar na cidade de Cuiabá e aguardar por vários minutos na 

esteira para retirada de sua bagagem foi surpreendido com a informação 

que sua bagagem tinha sido extraviada pela companhia aérea Gol Linhas 

Aéreas. Informa que entrou em contato com os reclamados e requereu o 

pagamento do seguro contratado, ante o extravio da sua bagagem, porém 

seu pedido foi indeferido, motivo pelo qual postula indenização por danos 

morais e materiais. A requerida Global Travel Assistance Representação e 

Turismo Ltda, em defesa, sustenta que o requerente já foi indenizado pela 

companhia aérea Gol Linhas Aéreas, pois recebeu a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), em razão do pactuo formalizado entre as partes. 

Sustenta também, que o extravio da bagagem ocorreu após o término da 

vigência do contrato de seguro. Já a requerida Sancor Seguros do Brasil 

S.A afirma que o requerente não encaminhou toda a documentação 

exigida em contrato para análise e, posterior, ressarcimento. Assim, 

inexiste os elementos básicos para caracterização do ilícito e de sua 

responsabilização. Analisado o voucher de assistência de viagem, verifico 

que o início da vigência do contrato se deu em 16.08.2019 e o término 

estava previsto para o dia 21.08.2019, isto é, no momento em que o 

requerente desembarcou no Brasil, mais especificamente na cidade de 

Brasília.DF. No entanto, o sinistro ocorreu na data de 22.08.2019, entre o 

itinerário de Brasília a Cuiabá, ocasião que o contrato de seguro não 

estava mais vigente, descabendo a condenação dos reclamados ao 

adimplemento da indenização postulada na inicial. O citado documento é 

claro ao mencionar o período de vigência do contrato, não havendo que se 

falar em violação das regras do Código de Defesa do Consumidor, mais 

especificamente do art. 6º, inciso III. Ademais, cumpre destacar que o 

contrato de seguro é basicamente um acordo de transferência da 

titularidade dos prejuízos econômicos decorrentes da materialização do 

sinistro, onde aquele que toma a posição de garantidor (seguradora) se 

obriga ao pagamento de um valor em pecúnia ao segurado, caso o sinistro 

previsto na apólice venha a ocorrer. Portanto, é indispensável nesse tipo 

de avença, a confiança mútua, ou seja, a segurança de ambas as partes, 

no que tange ao cumprimento do pactuado. A par disso, é importante 

ressaltar que quando a seguradora emite a apólice de seguro, onde 

consigna um valor para o capital indenizatório, ela passa a garantir os 

riscos a partir daquele montante, mas por óbvio não responde pelos 

eventos ocorridos após o término do contrato. Assim, correta a negativa 

dos reclamados, uma vez que o contrato de seguro serve para garantir 

riscos predeterminados, durante o prazo de vigência da apólice, nos 

termos do art. 757 do Código Civil. Além do mais, vale ressaltar, que o 

requerente já recebeu uma indenização da companhia aérea Gol Linhas 

Aéreas decorrente do extravio da sua bagagem. Não observo no caso 

sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, para a 

incidência da multa por litigância de má-fé, considerando neste aspecto o 

exercício do direito de ação, ao passo que não se trata de decorrência 

lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, afasta-se a 

aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 9.099/1995 para a 

condenação em honorários, tendo em vista que é relacionada diretamente 

a decretação da litigância de má-fé. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009037-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE SANTOS MARCHEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009037-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRAZIELE SANTOS MARCHEZINI REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. A requerente noticia que comprou 
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passagem aérea para o dia 13.11.2018, com o seguinte trecho: Cuiabá – 

Brasília - Maceió, com saída prevista às 20h25 e chegada às 01h25 do dia 

14.11.2018, contudo o voo inicial sofreu atraso e, por tal razão, perdeu o 

voo de conexão. Relata que a requerida providenciou sua acomodação em 

hotel e sua realocação em outro voo, porém somente conseguiu embarcar 

no 15.11.2018, às 12h15, e chegar ao destino final às 15 horas, isto é, 

com mais de 13 (treze) horas de atraso. Diante dos fatos narrados, 

pleiteia reparos pelos transtornos experimentados. Em contestação, a 

requerida aduz a ocorrência de manutenção da aeronave não 

programada, que ofereceu toda a assistência a requerente e que inexiste 

o dever de indenizar. Houve impugnação. É o necessário. Fundamento e 

decido. Preliminar – Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária. 

Suscita a reclamada, em preliminar, que a reclamante não faz jus ao 

benefício da assistência judiciária, visto que não ficou evidente nos autos 

os requisitos autorizadores para concessão do benefício da justiça 

gratuita. Entendo que a impugnação 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. Isto posto, 

opino, pela rejeição da impugnação ao pedido de justiça gratuita. Mérito. O 

caso se refere à Reclamação com pedido de indenização por danos 

morais formulada pela Reclamante, visando ser compensada pela falha na 

prestação do serviço da Reclamada, ante o atraso de mais de 13 horas. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da autora, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A causa única e 

exclusiva de problema técnico na aeronave também não exclui a 

responsabilidade da requerida e o consequente dever de indenizar, haja 

vista que sua responsabilidade decorre do risco da atividade. Como já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Problemas mecânicos são 

previsíveis, evitáveis e, ainda que assim não fossem, não configuram 

fortuito externo, pois compreendidos nos riscos naturais da atividade de 

qualquer empresa aérea riscos do empreendimento. Devem, pois, ser 

analisados sob a ótica do fortuito interno, o que não elide a 

responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem se cercar 

de medidas preventivas, a fim de que atrasos e demais transtornos 

durante o contrato de transporte não mais ocorram.” (AREsp 747355, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, 4.11.2015). Tampouco sinistros mecânicos 

conduzem à excludente de responsabilidade por “fato de terceiro”, pois se 

revelam em fortuito interno, inerente aos riscos da atividade de transporte 

aéreo desenvolvida pela recorrente (CC 734 e 737 e CDC 14, §3º). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

NACIONAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO 

FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 2. A alegação da Recorrente de que o atraso do 

voo na ida, previamente programado pelo passageiro, teve origem em 

problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela 

demandada, ônus que lhe incumbia, razão porque impossível o 

acolhimento da excludente de responsabilidade. 3. Não restando 

comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro 

por mais de cinco horas em relação ao voo previamente contratado 

configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e 

desconforto sofridos pelo consumidor. 4. O valor fixado a título de dano 

moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo 

que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros 

da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já 

fixados por esta Turma Recursal. 5. No tocante aos juros moratórios, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no 

caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, 

os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, 

J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no 

AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 

21.03.2013). 6. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de 

R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento 

serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso 

improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios 

arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

(TRU/MT, RI nº 0010676-94.2018.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgamento em 09.10.2018) Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Registra-se que a requerida prestou assistência a 

requerente ao realocá-la em outro voo tal como acomodá-la em hotel. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo 

justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC 

desde a prolação desta sentença e acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, calculados a partir da citação. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003283-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FELLIP DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003283-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELTON FELLIP DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA DE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por Elton Felip da Silva em desfavor CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens S.A, M F Agência de Turismo e Viagens Ltda e 

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminar - Da Ilegitimidade Passiva da 

Requerida M F Agência de Turismo e Viagens Ltda e Tuiutur Viagens e 

Turismo Ltda – ME Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva das 

requeridas, uma vez que o art. 14 do CDC estabelece verdadeira regra de 

responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia 

de serviços e, por esta razão, as requeridas respondem pelos danos 
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decorrentes da má prestação do serviço. Portanto, opino pelo não 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade. Mérito. Noticia o requerente, em 

síntese, que pactuou contrato de intermediação de serviços de turismo 

com as requeridas, sendo realizado o pagamento do valor total de R$ 

2.113,50 (dois mil, cento e treze reais e cinquenta centavos), para viajar 

para a cidade de Fortaleza, com embarque previsto para o dia 01.06.2019 

e retorno para a data de 05.06.2019, porém houve cancelamento dos voos 

em razão do pedido de recuperação judicial da companhia aérea Avianca, 

motivo pelo qual o requerente pleiteia a condenação das requeridas em 

danos morais e materiais. As requeridas, em defesa, sustentam que 

devido a empresa Avianca entrar com recuperação judicial em 

dezembro/2018, a ANAC emitiu comunicado da suspensão de alguns 

voos, bem como ofereceu alternativas de reembolso, reacomodação em 

outro voo ou execução do serviço por outra modalidade de transporte e 

que houve uma clara e errônea atuação da ANAC quanto as suspensão 

dos voos, culpa de terceiro, inexistência de ato ilícito, ausência de danos 

materiais e morais. Ao final, arguiu pela improcedência dos pedidos. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na 

prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o 

contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões 

cancelamento da malha aérea, ou qualquer outro motivo, não afasta a 

responsabilidade da requerida. Nesse sentido: EMENTA - RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À 

PACOTE DE TURISMO – PARTE CONSUMIDORA QUE CONTRATOU 

CRUZEIRO – CANCELAMENTO DO TRANSLADO AÉREO – CONSUMIDOR 

NECESSITOU ARCAR COM TRANSPORTE TERRESTRE - SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – 

INSURGÊNCIA DO AUTOR - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TRU/MT – RI 

0019772-02.2019.811.0001, Juiz-Relator: Alex Nunes de Figueiredo, Data 

do Julgamento: 22.10.2019) Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. No caso concreto, a não execução do contrato 

ocorreu por falha na prestação do serviço da parte requerida que não 

adotou todas as providencias necessárias para remanejar o requerente 

para outra companhia aérea em tempo hábil, o que ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva do Reclamante. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a 

condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Nesse viés, é rigor o reconhecimento do pedido de 

danos materiais no valor de R$ 2.113,50 (dois mil, cento e treze reais e 

cinquenta centavos). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de: a) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida; e b) 

condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de 

R$ 2.113,50 (dois mil, cento e treze reais e cinquenta centavos), a título de 

danos materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do 

efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003412-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização proposta por Carla 

Fernanda Flausino da Silva em desfavor de Net serviços de Comunicação 

S.A. Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminar 1 - Da retificação do polo 

passivo da ação A parte requerida requer a retificação do polo passivo da 

ação, para que passe a constar a CLARO S.A, como parte do feito, em 

decorrência da incorporação societária e da sucessão 

empresarial/processual, comprovada na contestação. Defiro, pois, o 

pedido formulado. Procedam-se as devidas. 2 - Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Mérito Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que 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 nos artigos 336 e 341 do 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 

da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Aduz a reclamante que contratou os serviços de plano móvel controle e 

internet banda larga, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) 

mensais, porém o serviço de internet não estaria sendo prestado de modo 

regular, em razão das constantes inconsistências de sinal e lentidão no 

acesso. Aduz também, que aferiu a velocidade diária da internet fornecida 

pela requerida, bem como já efetuou reclamação na via administrativa, mas 

sua tentativa restou infrutífera. A reclamada alega que em nenhum 

momento a requerente ficou sem o uso dos serviços contratados, assim 

como os fatos narrados na inicial não dão ensejo a condenação por danos 

morais e materiais. Observa-se dos autos, que a requerida não se 

desincumbiu de provar o fornecimento regular da internet na velocidade 

contratada, haja vista que não juntou nenhuma prova idônea que pudesse 

dar sustentação aos seus argumentos. Na hipótese, caracterizado está o 

defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que 

ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do 
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serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à reclamante. Desta feita, o pedido de 

reestabelecimento do plano de internet na velocidade aproximada a 

contratada, 120MB, é medida que se impõe, contudo, opino pelo 

indeferimento do pedido de danos materiais, pois outros serviços estão 

inclusos no plano contrato pela requerente (net fone, serviços móveis e 

itens eventuais), bem como a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

reclamante. A respeito dos danos morais, opino pela procedência do 

pedido, uma vez que a requerente teve a velocidade da internet 

drasticamente diminuída, além do mais o péssimo atendimento que a ré 

costuma dar aos usuários é fato notório, em razão do volume de litígios e 

precedentes, não sendo, pois, razoável obrigar o consumidor a vir a juízo, 

como no presente caso, simplesmente porque a ré não se digna a 

implementar melhorias em seu sistema no intuito de prestar atendimento 

adequado e eficiente (art. 6º, X do CDC), não solucionando questões 

singelas do dia a dia de sua atividade, devendo, pois, ensejar tal 

penalização também com base no caráter preventivo e pedagógico. 

Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado: EMENTA - RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO. BALCÃO. SERVIÇO DE INTERNET. BANDA 

LARGA. VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA. DIVERSAS 

TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS 

MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TRU/MT – RI 80100-69.2016.8.11.0091, Juiz-Relator: Alex 

Nunes de Figueiredo, Data do julgamento: 18.10.2019) Na fixação do 

montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) 

restabelecer o serviço de internet na velocidade aproximada de 120MB, 

sob pena de fixação de multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais); b) condenar a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da partir da citação. Determino a retificação do polo 

passivo para constar o nome da pessoa jurídica Claro S/A. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Publicada no sistema Pje Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz 

Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003495-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALOISIO LUFT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003495-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIEGO ALOISIO LUFT REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. Dispenso o relatório (artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95). 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por 

Diego Aloisio Luft em desfavor de Azul Linhas Aéreas. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito Noticia o 

reclamante que adquiriu 03 (três) passagens aéreas com destino a São 

Paulo, através do aplicativo da empresa aérea Requerida, tendo pago 

pelas passagens, o montante de 42.000 (quarenta e dois mil) pontos de 

relacionamento que possui com a empresa aérea além da quantia de R$ 

191,67 (cento e noventa e um reais e sessenta e sete centavos). Afirma 

que, diante da necessidade de cancelamento das passagens por motivo 

pessoal, entrou em contato com a requerida por diversas vezes, 

solicitando o cancelamento dos bilhetes e a restituição do valor pago, 

contudo, apesar das diversas solicitações, alega que até o momento não 

houve a devolução do montante pago. No mérito, a reclamada assevera 

que somente aplicou as taxas e multas previstas em contrato em caso de 

cancelamento ou alterações das reservas por parte do passageiro. In 

casu, sabe-se que o requerente agendou sua viagem de ida para o dia 

04.12.2019 e volta para o dia 09.12.2019, entretanto, como informado pelo 

requerente, o pedido de cancelamento das passagens ocorreu com 04 

(quatro) meses antes da data marcada para o voo de ida e volta. 

Considerando o longo prazo para nova comercialização dos bilhetes 

aéreos, tenho pela facilidade da empresa requerida em realizar nova 

comercialização das passagens, além de ser direito dos consumidores 

rescindirem o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, e do 

transportador reter 5% (cinco por cento) do valor pago, à título de multa, 

conforme disposição do artigo 740, §3º, do Código Civil. Assim, opino pela 

procedência do pedido de restituição do valor pago pelo requerente. O 

fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou 

dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em 

dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à 

honra subjetiva da parte. Nesse sentido: “Ementa: ação indenizatória. 

cancelamento de compra de passagem aérea por opção do consumidor. 

tempo hábil para nova comercialização. reembolso, sob pena de 

enriquecimento ilícito. dano moral não configurado. inocorrÊncia de lesão 

aos atributos da personalidade. recurso parcialmente provido.” (TJRS – 3ª 

t – ri nº 0018344-43.2017.8.21.9000 – rel. juiz - CLEBER AUGUSTO 

TONIAL – j. 25/05/2017). Grifei. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

condenar a parte Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de 39.900 

(trinta e nove mil e novecentos) pontos do programa todo azul, já 

descontados os 5% (cinco por cento); b) restituir a quantia de R$ 182,08 

(cento e oitenta e dois reais e oito centavos), com juros de 1% (um por 

cento), a.m., desde a citação e, correção monetária (INPC), desde o 

efetivo desembolso, já descontados os 5% (cinco por cento), a título de 

multa contratual; e, c) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004175-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MACEDO COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

AGENCIA GUAPORÉ TURISMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004175-73.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: NEIDE MACEDO COSTA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A, AGENCIA GUAPORÉ TURISMO Vistos, etc. Trata-se de ação 

indenizatória por danos morais e materiais, no qual alega a reclamante que 

comprou passagem área para o dia 13.05.2019, de Rio de Janeiro com 

destino a cidade de Cuiabá, com previsão de partida às 14h30 e chegada 

às 18h05, tendo chegado ao aeroporto às 13h23, mas ao tentar realizar 
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seu check-in foi impedida, pois o aeronave já tinha decolado. Alega que as 

requeridas informaram horário equivocado e por tal motivo perdeu o voo, 

motivo pelo qual pleiteia reparos pelos transtornos experimentados e 

reembolso da quantia gasta com aquisição de outro bilhete. A Reclamada 

TAM Linhas Aéreas S.A contesta, afirmando que, a autora não 

compareceu em tempo hábil para realização do check-in como para o 

embarque na aeronave. A requerida Agência Guaporé Turismo alega que 

a tela sistêmica juntada no ID 22846289 retrata apenas uma simulação de 

orçamento, sendo que no momento que o pacote foi fechado o horário do 

voo tinha sido alterado. Alega também, que o voucher com o horário 

correto foi entregue ao senhor Rafael Elias de Paulo (terceiro que viajou 

com a requerente). Houve apresentação de impugnação. Relatei o 

necessário. Fundamento e decido. Preliminar 1 – Impugnação ao Pedido de 

Assistência Judiciária. Suscita a reclamada, em preliminar, que a 

reclamante não faz jus ao benefício da assistência judiciária, visto que não 

ficou evidente nos autos os requisitos autorizadores para concessão do 

benefício da justiça gratuita. Entendo que a impugnação 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. 

Isto posto, opino, pela rejeição da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita. 2 - Da Audiência de Instrução e Julgamento Apesar das partes 

terem requerido a realização de prova de audiência de instrução e 

julgamento, verifico que o feito encontra-se instruído com prova 

documental suficiente à decisão da causa, o que será melhor abordado no 

mérito propriamente. A designação de audiência instrutória mostra-se, no 

presente caso, evento meramente procrastinatório, na contramão da 

duração razoável e da efetividade do processo. Acerca disso, transcrevo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. Ademais, não 

configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o 

julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Da 

prova produzida pela requerida Agência Guaporé Turismo é possível 

concluir que a requerente confundiu o horário da decolagem do voo, pois 

fez uso da tela sistêmica que retratava apenas uma simulação de 

orçamento, ao invés de consultar o voucher que foi entregue ao senhor 

Rafael Elias de Paulo. Transcrevo trecho da conversa entre as partes: 

[12:37, 13/05/2019] 002: Perdemos o vooo [12:37, 13/05/2019] 002: Por 

causa do horário q vc me passou [12:37, 13/05/2019] 002: Olha isso 

[12:37, 13/05/2019] 002: Teremos q pagar um absurdo [12:37, 13/05/2019] 

002: E agora [12:38, 13/05/2019] 002: E todos confiaram em mim porque 

falei o horário daqui as 14:30 [12:38, 13/05/2019] 002: E na vdd era as 

13:30 [12:43, 13/05/2019] Edna Laura Santos: Vc pode tirar um foto do 

papel da Fátima e q entregamos p Rafael [12:46, 13/05/2019] 002: Não 

estou com eles agora [12:46, 13/05/2019] 002: Na vdd olhamos pelo meu 

[12:46, 13/05/2019] 002: Todos confiaram em mim porque eu quem olhei 

[12:47, 13/05/2019] Edna Laura Santos: O deles estão com horário correto 

[12:47, 13/05/2019] 002: No celular o horário do voo [12:47, 13/05/2019] 

Edna Laura Santos: Estou verificando aqui Transcrevo também, trecho da 

conversa entre a requerida Agência Guaporé com o senhor Rafael Elias 

de Paulo: [12:49, 13/05/2019] Edna Laura Santos: Rafael vc está sem o 

papel da viagem [09:09, 21/05/2019] Rafael: Bom dia Edna Vi agora aqui, 

sobre sua pergunta [09:10, 21/05/2019] Rafael: O meu ficou na mala e 

acabamos confiando no dela que estava com horário errado Além do mais, 

a requerente não efetuou seu check-in na modalidade on-line (site ou 

aplicativo), muito menos consultou o horário do voo no site da companhia 

aérea, razão pela qual não compareceu no aeroporto em tempo hábil para 

realizar o embarque. A inteligência do artigo 6º, da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo 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. Deste 

modo, apesar da reclamação tratar de relação de consumo e haver 

inversão do ônus da prova, a parte Reclamante não está dispensada do 

que determina o art. 373, I, do CPC. Portanto, existindo culpa exclusiva da 

vítima, fica afastada a responsabilidade civil do prestador de serviços por 

eventuais danos materiais e morais suportados pelo passageiro, nos 

termos do art. 14, §3º, do CDC. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema 

Pje. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005780-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON RICALDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON RICALDES DA SILVA OAB - MT8375-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005780-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELTON RICALDES DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A., 

SERASA S/A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Welton Ricaldes 

da Silva em face de SERASA S.A. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Mérito Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que 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 nos artigos 336 e 341 do 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 

da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 
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prestação de serviços das Reclamadas, com negativações indevidas. A 

parte Reclamante alega não possuir mais relação jurídica com a 

Reclamada Claro S.A, desconhecendo a origem do débito no valor de R$ 

384,79 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), que 

foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Alega também, que a 

requerida SERASA S.A não adotou os devidos cuidados antes de 

providenciar a inserção do seu nome no rol de inadimplentes. Analisando o 

conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer 

documento que comprove que o requerente tenha dado continuidade ao 

uso dos serviços da requerida, bem como tenha deixado débitos 

inadimplidos após cancelar o plano que possuía com a ré. Desse modo, 

entendo pela fragilidade dos argumentos da reclamada Claro S.A e, por 

consequência, opino pela declaração de inexistência do débito discutidos 

na lide. No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A parte 

requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos morais. Apesar do 

aborrecimento pelo qual a parte requerente passou, não tem ele a 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há 

provas que a cobrança indevida lhe tenha causado qualquer prejuízo, pois 

o programa Serasa Limpa Nome é diferente do programa de restrição dos 

consumidores. A parte requerente não foi submetida a constrangimento, 

não sofreu humilhação, não sofreu cobrança vexatória, não teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples 

cadastro de débito para eventual negociação) ou sua honra maculada, ou 

seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. 

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa 

um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar 

ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do 

nobre instituto. Confira-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA 

- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS 

QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, 

VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO 

PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - ATO QUE NÃO GERA DEVER 

DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente 

alegou que não é usuária dos serviços da recorrida, tendo recebido uma 

fatura em seu e-mail pessoal. A requerida não demonstrou a legalidade da 

cobrança, e atendimento a solicitação da autora já havia cancelado a 

cobrança em seu sistema. Relata a recorrente que tais cobranças lhe 

causaram grandes dissabores e constrangimentos, razão pela qual requer 

a condenação da Ré em danos morais. Em que pesem os argumentos 

iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente. 

A mera cobrança indevida de valores indevidos não gera direito à 

indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada 

qualquer lesão à direito personalíssimo do consumidor. (TRU/MT; RI 

n.º8055079-12.2018.811.0001; Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes; julgado em 02/05/2019) RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - COBRANÇA 

INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DÉBITO INDEVIDO DE RECARGA 

- DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - DANO 

MATERIAL - CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Transtornos e contratempos que o homem 

sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são 

suscetíveis de reparação civil. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0027590-41.2015.811.0002; Relator Dr. SEBASTIAO DE ARRUDA 

ALMEIDA; julgado em 06/09/2016). (grifo nosso) Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide no valor 

de R$ 384,79 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove 

centavos). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Publicada no 

sistema Projudi. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002967-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA MORAIS (INTERESSADO)

NOELLE SIQUEIRA DA SILVA CORREIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002967-54.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ADRIANO DE SOUZA MORAIS, NOELLE SIQUEIRA DA 

SILVA CORREIA REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório (artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95). Trata-se de 

Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por Adriano de 

Souza Morais e Noelle Siqueira da Silva Correia em desfavor de MM 

Turismo & Viagens S.A e Gol Linhas Aéreas S.A. Fundamento e decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Mérito De início, ressalto que 

conquanto a requerida MM Turismo & Viagens S.A afirme que que não 

pode ser responsável pelo fato ocorrido, haja vista que somente emite os 

bilhetes aéreos requeridos por seus clientes do programa de milhas, não 

possuindo qualquer responsabilidade acerca de alterações realizadas 

pelas companhias aéreas; ela integra a cadeia comercial, na medida em 

que participa como intermediária entre o vendedor e o comprador, sendo, 

efetivamente, o vendedor aparente. Deste modo, a requerida torna-se 

responsável frente ao consumidor pela má prestação dos serviços, assim 

como o vendedor. Destarte, reconheço sua responsabilidade em 

responder por eventual dano causado ao consumidor. Noticiam os 

reclamantes que adquiriram passagens aéreas para o dia 17.09.2019 e 

retorno para o dia 26.09.2019, referente ao trecho de Cuiabá-MT a 

Maceio.AL, por meio do website da empresa reclamada. Afirmam que, 

diante da necessidade de cancelamento das passagens por motivo 

pessoal, entraram em contato com a requerida por diversas vezes, 

solicitando o cancelamento dos bilhetes e a restituição do valor pago, 

contudo, apesar das diversas solicitações, alegam que até o momento não 

houve a devolução do montante pago. No mérito, a demandada assevera 

que somente age como intermediária entre o consumidor e a companhia 

aérea, bem como que a empresa Avianca não concordou com o 

cancelamento das passagens, haja vista que gravidez não é considerada 

doença infecto contagiosa. In casu, sabe-se que os requerentes 

agendaram sua viagem de ida para o dia 17.09.2019 e volta para o dia 

26.09.2019, entretanto, como informado pelos requerentes, o pedido de 

cancelamento das passagens ocorreu quatro meses após a compra e o 

envio dos documentos comprovando a gravides da requerente ocorreu na 

data de 24.04.2019, isto é, 05 (cinco) meses antes da data marcada para 

o voo de ida e volta. Considerando o longo prazo para nova 

comercialização dos bilhetes aéreos, tenho pela facilidade da empresa 

requerida em realizar nova comercialização das passagens, além de ser 

direito dos consumidores rescindirem o contrato de transporte antes de 

iniciada a viagem. A responsabilidade da reclamada 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 
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insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do 

consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Dessa forma, 

restando efetivamente demonstrada a possibilidade de cancelamento dos 

bilhetes adquiridos pelos autores, bem como que a requerida, apesar dos 

vários requerimentos administrativos por parte dos requerentes, deixou de 

fazê-lo, há que se reconhecer a falha na prestação de seus serviços. No 

pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, 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 parte reclamada. 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. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano é extraído 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 no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (quatro mil 

reais), trata-se de condenação única, pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Assim, há que se reconhecer a procedência do pedido de 

indenização por danos materiais, determinando-se a restituição do valor 

pago pelos requerentes e efetivamente comprovado nos autos, qual seja, 

R$ 1.149,33 (um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três 

centavos). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) 

condenar a reclamada a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 

(quatro mil reais), trata-se de condenação única, pelos danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e b) 

restituir o importe de R$ 1.149,33 (um mil, cento e quarenta e nove reais e 

trinta e três centavos) pelos danos materiais, corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005175-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005175-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FAGNER DA CRUZ FARIAS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais 

proposta por Fagner da Cruz Farias em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A. Fundamento e decido. Preliminar 1 - 

Da Audiência de Instrução e Julgamento Apesar das partes terem 

requerido a realização de prova de audiência de instrução e julgamento, 

verifico que o feito encontra-se instruído com prova documental suficiente 

à decisão da causa, o que será melhor abordado no mérito propriamente. 

A designação de audiência instrutória mostra-se, no presente caso, 

evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e 

da efetividade do processo. Acerca disso, transcrevo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. Ademais, não configura cerceamento 

de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, 

quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, 

declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de 

matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. 

INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. 

REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao 

pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 

489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente 

fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada 

dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução 

e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do 

seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Mérito. A parte requerente discorda da 

fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 597,98 (quinhentos e 

noventa e sete reais e noventa e oito centavos), que, posteriormente, foi 

parcelada em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 296,10 (duzentos e 

noventa e seis reais e dez centavos) e outra na quantia de R$ 301,88 

(trezentos e um reais e oitenta e oito centavos), sustentando serem 

ilegítimas. Em sua defesa, a requerida sustenta foi encontrada 

irregularidade no medidor do requerente consiste em: “desvio de 2 fases 

no ramal de entrada”; e, por fim, alegou a inexistência de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica e inserção dos dados do requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Dos documentos da defesa (ID 25150769) 

verifico que foi juntado o Termo de Ocorrência de Inspeções, registro 

fotográfico, histórico de contas e ficha cadastral. Analisando o histórico 

de contas do requerente, verifica-se, que após a realização da inspeção 

efetuada na unidade consumidora, o consumo do autor ficou no mesmo 

patamar, desse modo, do conjunto probatório apresentado pela ré não se 

extrai a certeza que a irregularidade encontrada no medidor estava 

impedindo o correto consumo da unidade consumidora, haja vista a 

ausência de alteração de consumo após a regularização da unidade 

consumidora. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso entende pela 

necessidade de derivação de consumo para corroborar a fatura de 

recuperação de consumo. EMENTA - RECURSOS INOMINADOS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

ENERGIA ELÉTRICA - APESAR DA COMPROVAÇÃO DA 
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IRREGULARIDADE, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A DERIVAÇÃO DE 

CONSUMO NO PERIODO POSTERIOR - ONUS DA PARTE RECLAMADA - 

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA - INSURGENCIA DE AMBAS AS 

PARTES - DÉBITO DE RECUPERAÇÃO INDEVIDO POR AUSENCIA DE 

DERIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO OBSERVANDO OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. No caso em análise, nota-se que apesar de comprovada a 

irregularidade no medidor, não restou demonstrada a derivação no 

consumo da parte autora, ônus que pertencia à Reclamada a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC. Assim, a fatura de recuperação de 

consumo no valor de R$ 1.045,40 (um mil quarenta e cinco reais e 

quarenta centavos) se mostra irregular e abusiva, uma vez que não 

havendo derivação de consumo, não há que se falar em consumo a 

recuperar. Dano moral configurado diante da suspensão indevida de 

energia em razão do débito indevido. Outrossim, necessário se faz a 

manutenção da sentença no tocante ao quantum indenizatório arbitrado 

(5.000,00), o qual se encontra de acordo com os princípios de 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como dentro dos parâmetros 

normalmente utilizado por esta Turma Recursal, devendo ser mantido. 

Recurso Conhecido e Improvido. (TRU/MT – Recurso Inominado nº. 

0015965-05.2018.811.0002, Juíza-Relatora Patrícia Ceni, Julgado em: 

01.03.2019) Ademais, mesmo que não fosse exigível a aferição do 

medidor, diante das regras protetivas de consumo, mormente quanto à 

facilitação ao direito de prova (artigo 6º, inciso VIII do CDC), a 

concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo técnico 

demonstrando que o valor cobrado é compatível com os eletroeletrônicos 

existentes na residência do requerente. Desta forma, diante da ausência 

de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente excessivo. 

Assim, impõe o cancelamento das faturas de recuperação de consumo. A 

parte reclamante pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Apesar do aborrecimento que a parte 

requerente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que a cobrança 

indevida encaminhada pela parte requerida lhe causou qualquer prejuízo, 

visto que, não existem provas nos autos da negativação do nome do 

requerente nos órgãos de restrição ao crédito ou suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter 

sofrido pela cobrança enviada para sua residência. Não restou 

evidenciado nos autos que a empresa de energia, no exercício das 

atividades de que lhe são próprias, de fiscalização do medidor instalado 

na unidade consumidora, tenha se excedido a ponto de expor o 

requerente à grave constrangimento e humilhação. Assim, a parte 

requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, 

não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado 

nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um 

dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na 

esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por 

danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto. A respeito: 

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO 

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSPEÇÃO 

UNILATERAL –– FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO.A inscrição indevida do nome da parte Recorrente 

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. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título 

de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, posto que não traz qualquer 

consequência à esfera moral do indivíduo. Não havendo comprovação 

pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta da 

fatura recuperada, nem mesmo havendo prova do pagamento da fatura 

indevida, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da 

vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da 

fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. Reforma da 

sentença para declarar inexistente o débito da fatura de recuperação de 

consumo. Recurso provido. (N.U 1000060-22.2018.8.11.0008, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

05/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019) Assim a mera cobrança não 

tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado. R$ 597,98 

(quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), que, 

posteriormente, foi parcelada em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 

296,10 (duzentos e noventa e seis reais e dez centavos) e outra na 

quantia de R$ 301,88 (trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência 

dos pedidos para determinar o cancelamento da fatura de recuperação de 

consumo no valor de R$ 597,98 (quinhentos e noventa e sete reais e 

noventa e oito centavos), que, posteriormente, foi parcelada em duas 

faturas, sendo uma no valor de R$ 296,10 (duzentos e noventa e seis 

reais e dez centavos) e outra na quantia de R$ 301,88 (trezentos e um 

reais e oitenta e oito centavos). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema Pje. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004023-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA TAKISHIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004023-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARTHA TAKISHIMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por 

Martha Takishima em desfavor de Águas Cuiabá S.A – Concessionária de 

Serviços Públicos de Água e Esgoto. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Mérito Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que 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 nos artigos 336 e 341 do 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. 

A parte requerente alega que a requerida efetuou a suspensão do 

fornecimento dos serviços em 20/08/2019, sem qualquer aviso prévio e de 

modo indevido, pois todas as faturas de consumo estavam quitadas. Em 

sede de contestação, a requerida argumentou que a situação narrada na 

exordial ocorreu por culpa exclusiva da própria parte autora, já que está 

inadimplente com a fatura do mês de junho/2019, no valor de R$ 177,80 

(cento e setenta e sete reais e oitenta centavos). Sustenta que o 

comprovante acostado junto à inicial se trata de comprovante de 

agendamento de pagamento, não caracterizando o pagamento do débito. 

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que a 

situação narrada na petição inicial ocorreu de fato por culpa exclusiva da 

própria parte autora, haja vista que deixou de efetuar o pagamento da 

fatura de consumo do mês de junho/2019 na data agendada (15.08.2019). 

Infere-se que o documento acostado no ID 22822036, trata-se na verdade 

de comprovante de agendamento de pagamento, o qual depende 

existência de saldo na conta corrente para devida compensação. Além do 

mais, no documento contém a informação que o comprovante definitivo 

somente será emitido após a quitação. A requerente não apresentou 
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impugnação. Sendo assim, resta claro que a requerente estava ciente da 

sua inadimplência, bem como da possibilidade de suspensão dos serviços, 

em razão da não quitação da fatura do mês de junho/2019. Portanto, 

extrai-se o cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 6º, da Lei 

nº 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de Concessão e Permissão da 

Prestação de Serviços Públicos, previsto no artigo 175 da Constituição 

Federal, a seguir: Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. (...) § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a 

sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

(...) II – por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 

coletividade. (destaques acrescidos) Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica 

ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, 

considerando o interesse da coletividade. Ou seja, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos de provas suficientes para reconhecer a 

responsabilidade da Reclamada quanto aos fatos aduzidos na inicial. 

Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO 

INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍLICITA - PROVA MÍNIMA 

DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

parte recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, 

inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação 

vexatória aludida na inicial. 2. Verifico que o fato ocorrido, se deu por 

culpa exclusiva do consumidor, que não realizou o pagamento das faturas 

em dia. 3. A situação narrada nos autos não enseja a reparação 

pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à 

demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral 

indenizável. 4. Recurso conhecido e improvido. (Recurso Inominado: 

0061622-41.2016.811.0001 – Juíza-Relatora: Valdeci Moraes Siqueira – 

Data do Julgamento: 22.09.2017) Como não restou configurado no caso o 

ato ilícito perpetrado pela Reclamada e, por consequência, a ocorrência de 

dano, aspecto indispensável para o deslinde da controvérsia, não há falar 

em responsabilidade civil e em obrigação de indenizar. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no Pje. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002727-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA DA SILVA QUERUBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002727-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARMELINDA DA SILVA QUERUBINO REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização proposta por Armelinda da Silva Querubino em 

desfavor de Claro S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento 

e decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Mérito. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos 

morais e materiais, pela cobrança indevida, tendo em vista que contratou 

os serviços telefônicos mediante plano controle no valor mensal de R$ 

29,00 (vinte e nove reais), contudo, no mês de agosto/2019 recebeu uma 

fatura cobrando um débito no valor de R$ 153,89 (cento e cinquenta e três 

reais e oitenta e nove centavos), que entende como indevido. A 

reclamada, em sede da contestação, afirma que não praticou qualquer ato 

ilícito capaz de configurar os danos morais pleiteados pela parte 

reclamante, haja vista que o plano da requerente foi extinto e, 

consequentemente, foi migrado para o plano controle 3 GB+Minutos 

ilimitados (158), no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e 

nove centavos). Afirma também, que a fatura do mês de agosto/2019 

engloba os débitos inadimplidos dos meses de junho/2019, julho/2019, 

juros, multa e a cobrança do mês atual, que somados totalizaram a 

importância de R$ 153,89 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e nove 

centavos). A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da reclamante, em virtude da presunção passar a 

ser favorável a ela. Destarte, apesar da reclamada alegar que informou a 

reclamante via SMS, comunicado disponibilizado em seu endereço 

eletrônico e pelo jornal Folha de São Paulo, não apresentou qualquer 

documento apto a provar que a requerente tenha efetivamente tomado 

conhecimento da migração do plano, tal como tenha autorizado a migração 

para o plano controle 3 GB+Minutos ilimitados (158), no valor de R$ 49,99 

(quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Infere-se, portanto, 

que houve falha no sistema da reclamada, que indevidamente alterou o 

plano da parte autora para outra modalidade diversa da contratada, e com 

isso gerou débitos ilegítimos. Assim, a revisão da fatura do mês de 

agosto/2019 é medida que se impõe. No entanto, o valor da fatura do mês 

de agosto/2019 deve ficar na importância de R$ 91,77 (noventa e um reais 

e setenta e sete centavos), pois o referido valor representa o valor do 

plano contrato pela requerente (R$ 29,99), multiplicado entre os meses 

inadimplidos (junho/2019, julho/2019 e agosto/2019) com a incidência de 

juros e multa pelo atraso, visto que tais débitos que foram lançados na 

fatura do mês de agosto/2019. A parte requerente não comprovou o 

pagamento dos débitos gerados entre os meses de junho/2019 e 

julho/2019. A parte requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos 

morais. Nesse passo, cabe dizer, que apesar do aborrecimento pelo qual 

a parte requerente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que a 

cobrança encaminhada pela parte requerida lhe causou qualquer prejuízo, 

pois esta não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

muito menos sofreu qualquer tipo de cobrança vexatória, com isso, não foi 

submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome 

ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus 

atributos da personalidade. A requerente não demonstrou que tenha 

tentado resolver a presente situação na via administrativa. Trata-se, 

portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo 

significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à 

indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto. 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: a) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial 

no valor de R$ 153,89 (cento e cinquenta e três reais e oitenta e nove 

centavos); e b) determinar que a reclamada retifique a fatura do mês de 

agosto/2019, para fins de constar o valor de R$ 91,77 (noventa e um reais 

e setenta e sete centavos), concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para o 

seu adimplemento. Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no 

sistema PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-21.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VILHALVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003396-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAURICIO VILHALVA DE SOUZA REQUERIDO: AXA 

SEGUROS S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por Mauricio Vilhalva de Souza em 

desfavor de AXA Seguros S.A. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Preliminar – Perda do objeto da Ação Em 

Relação ao Dano Material A requerida alega a falta de interesse 

processual em relação ao pedido de dano material, haja vista ter procedido 

a entrega de outro telefone móvel. Menciona-se, que o requerente 

discorda do aparelho entregue pela requerida, bem como postula o 

ressarcimento do valor gasto na aquisição do celular e do bilhete de 

seguro, com isso, entendo, que há interesse de agir do requerente. 

Portanto, rejeito a preliminar levantada. Mérito Diz a reclamante que em 

18.10.2018, adquiriu um celular A730F Galaxy A8+Samsung/2C/6 e um 

bilhete de seguro, pelo valor total de R$ 3.128,87 (três mil, cento e vinte e 

oito reais e oitenta e sete centavos), mas o telefone móvel apresentou 

problema e foi encaminhado para assistência técnica. Diz também, que 

passados mais de 40 (quarenta) dias, a requerida enviou outro aparelho 

que em nada se assemelha com o adquirido. A requerida sustenta que 

prestou a devida assistência ao consumidor no prazo previsto em 

contrato; que encaminhou telefone móvel similar ao adquirido pelo 

requerente e a ausência do dever de indenizar. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Analisando os autos, verifica-se que a compra ocorreu em 18.10.2018, 

sendo o aparelho encaminhado para assistência técnica dentro do prazo 

de garantia. Na data de 05.06.2019, o requerente recebeu o aparelho 

móvel Samsung Galaxy A50 A505GT/DS 64GB IMEI da requerida, isto é, 

aparelho distinto do que tinha adquirido. A requerida não comprovou que o 

telefone encaminhado ao requerente possua as mesmas funções que o 

aparelho escolhido pelo requerente ou que possua tecnologia superior. 

Além disso, o § 1º, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, 

aduz que não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao 

consumidor escolher a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional 

do preço; opções que não foram dadas ao reclamante, pois a requerida 

obrigou o requerente a aceitar telefone móvel distinto do comprado. 

Impõe-se, portanto, o dever de indenizar o dano experimentado pelo 

consumidor. Sabe que a jurisprudência vem decidindo que o mero 

dissabor sem maiores consequências não são passíveis de indenização 

por dano moral, compreendendo, nesse campo, o simples inadimplemento 

contratual. No entanto, as circunstâncias fáticas do caso em análise 

ultrapassam a assertiva acima, de modo que o dano moral revela-se nas 

tentativas frustradas do consumidora em solucionar o problema na esfera 

administrativa e na utilidade do produto comprometida. Nessa senda, as 

especificidades apresentadas dão sustentação a pretensão autoral. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que: “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, 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. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. LAVADORA DE 

ROUPAS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE VIA ADMINISTRATIVA SEM 

ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

parte requerente pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento 

de danos materiais e morais, e restituição do valor pago, em decorrência 

de vício do produto adquirido. Deste modo, a empresa vendedora 

(fornecedora do produto), juntamente com a fabricante, é parte legítima 

para figurar no polo passivo da ação, conforme dispõe do art. 18 do CDC. 

2. Havendo a compra de produto que apresentou vício, cujo reparo não é 

realizado no trintídio legal, surge o direito à parte de ver restituído o valor 

por ele despendido. 3. Descumprimento contratual que ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte recorrente adquiriu 

produto novo que não funcionou de forma de adequada. 4. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. 

Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra 

moderado para o caso dos autos. 6. Sentença mantida. (TRU, RI 

0018352-64.2016.811.0001, Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 08.11.16) Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Dessa 

forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Nesse passo, de rigor o reconhecimento dos 

danos materiais despendido para compra do produto no importe de R$ 

3.128,87 (três mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), 

entretanto, o presente caso não preenche os requisitos necessários para 

repetição de indébito, visto que inexistiu qualquer cobrança indevida ou 

má-fé da requerida. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC 

e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão 

deduzida para condenar a requerida ao: a) pagamento de indenização por 

danos morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação; b) - restituir a parte autora o valor de R$ 3.128,87 (três mil, cento 

e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais, 

valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo 

desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação; e c) determino que a parte autora coloque à disposição da 

reclamada aparelho móvel Samsung Galaxy A50 A505GT/DS 64GB IMEI, 

durante o decorrer do cumprimento de sentença. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Submeto o projeto de sentença a homologação do Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004780-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA BOM DESPACHO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Noticia a requerente, em síntese, que contratou 

empréstimo consignado junto a requerida, mas não tinha conhecimento ou 

pretendia contratar os serviços de cartão de crédito consignado na 

modalidade RMC, e que nunca utilizou ou desbloqueou cartão algum, 

porém, está sendo descontado todos os meses de seu benefício valores 

referentes a empréstimo desta modalidade. Assim, requer a declaração de 

nulidade do contrato e a condenação da requerida em danos morais e 

materiais. A parte reclamada afirma, em sua defesa, que a requerente 

firmou contrato de cartão de crédito consignado nº. 5313.0847.7384.0037, 

conta cartão 1728782, sendo liberado o valor de R$ 8.567,00 (oito mil, 

quinhentos e sessenta e sete reais) com reserva de margem consignável 

(RMC) para pagamento mínimo da fatura diretamente em sua folha de 

pagamento e o saldo remanescente deveria ser pago em algum 

estabelecimento bancário credenciado. Afirma também, que a requerente 

efetuou diversos saques com o cartão de crédito. Houve impugnação sem 

apresentação de novas provas. É o necessário. Fundamento e decido. 

Prejudicial de Mérito Decadência Sem razão a empresa reclamada quando 

alega o dever de aplicabilidade do instituto da decadência, pois o contrato 

de cartão de crédito é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês. Por 

tal motivo, entendo pela rejeição da prejudicial de mérito. Preliminar - Da 

inépcia da inicial Afasto a preliminar em referência, visto que a parte 

requerente descreveu de forma compreensível a causa de pedir, 

formulando pedido compatível com os fatos narrados, possibilitando o 

exercício da ampla defesa. Mérito. Da análise dos autos verifico que não 

assiste razão à parte reclamante, uma vez a parte requerida apresentou 

vários documentos, os quais demonstram que a requerente tinha plena 

ciência que estava adquirindo um cartão de crédito consignado da 

requerida, sua forma de pagamento, além de ter autorizado o desconto 

mínimo da fatura mensal relativo ao uso do cartão diretamente em sua 

folha de pagamento. A requerida comprovou, ainda, que a requerente 

efetuou diversos saques ao juntar os comprovantes de transferência de 

valores para conta bancária da requerente. A requerente não demonstrou 

o pagamento integral da fatura do cartão de crédito consignado, o que só 

fez incidir encargos contratuais como aumentar a dívida. Sendo assim, 

infere-se que a autora tem pleno conhecimento da modalidade de crédito 

que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, 

assim, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no 

contrato. Assim, a afirmação da Reclamante de desconhecimento das 

cláusulas do contrato não deve prosperar. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S 

E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011277-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JONAS VALERIANO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JONAS VALERIANO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS DA REVELIA Nota-se que a parte autora pleiteou em sua 

impugnação a aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da reclamada, 

conforme fundamentação exposta na petição juntada em ID 26720532 dos 

autos. Contudo, o pedido não merece acolhimento, pois a parte Reclamada 

foi devidamente representada na audiência de conciliação designada 

nesse juízo, contendo a carta de preposto juntada em ID 26178443 os 

requisitos necessários para conferir ao preposto os poderes de celebrar 

acordos, receber e dar quitação. DA JUNTADA DE COMPROVANTE 

ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação, em razão de a parte autora ter 

instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a análise da 

demanda. Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito, e não em 

sede de preliminar como fora abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário 

já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não 

sendo requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na 

Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação 

do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. DA INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação em exame enquadra-se 

nas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê, 

dentre outros, a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, 

quando verossímil a alegação ou quando se verificar a hipossuficiência. 

Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e entendo presente a 

condição necessária para a aplicação da inversão do ônus probatório, 

tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 

341 do Novo 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. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a suposta anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

126,04 (cento e vinte e seis reais e quatro centavos). Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que os débitos foram gerados em razão 

de real utilização dos serviços de telefonia do plano Vivo Controle Digital – 

1GB, habilitado na linha telefônica nº. (65) 9.9996-5770, em nome da parte 

Reclamante, sendo cancelado por inadimplência. A Promovida apesar de 

afirmar ser a parte promovente titular da linha telefônica nº. (65) 

9.9996-5770, a época dos fatos, não trouxe aos autos documentos como 

contrato devidamente assinado, áudio de gravação da confirmação da 

contratação por meio de "call center" ou histórico utilização dos serviços 

disponibilização e pagamento de faturas. Situação essa que poderia 

comprovar a contratação dos serviços, afastando a tese da ocorrência de 

fraude no caso concreto. E que pese a empresa ré tenha mencionado em 

sua defesa as provas que poderiam comprovar a relação jurídica e o 

débito impugnado pelo autor na exordial, saliento que as informações 

pessoais do autor, o histórico de pagamento e o número do contrato de 

prestação de serviços estão ilegíveis. Anoto, por oportuno, que a 

gravação de áudio juntado em ID 26591080 não comprova a efetiva 
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contratação do serviço imputado a Reclamante, já que a conteúdo narrado 

no arquivo indica que o “o novo plano estaria ativo em até 72horas úteis, o 

qual seria confirmado com o recebimento de um SMS, caso existisse 

alguma pendência a migração não seria realizada para plano”. Portanto, 

como a parte ré não juntou as faturas de cobranças referente a suposta 

contratação, contendo o endereço do autor, informações pessoais do 

cliente (CPF ou RG), extrato do uso da linha telefônica para ligações e 

pacote de dados de internet, não é possível reconhecer que a contratação 

via “call center” foi efetivada. Desse modo, não havendo comprovação da 

titularidade da linha telefônica em questão, não há como responsabilizar a 

parte autora pelo débito a ela atribuído. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Em relação ao dano moral, verifico que a 

parte autora não juntou ao processo documento hábil a comprovar a 

suposta negativação feita pela empresa Reclamada nos órgãos restritivos 

ao crédito. Ora, não há como reconhecer a legitimidade das informações 

contidas no único documento de negativação apresentado pelo 

Reclamante, já que não foi emitido por órgão oficial mantenedor de 

cadastro de crédito. Desse modo, cabia a parte autora instruir o processo 

adequadamente, juntado ao processo o extrato de negativação emitido 

pelo SERASA/SPC/SCPC, e não apresentar um documento que sequer 

indica a fonte das informações replicadas (ID 24743751). Embora possa 

ser reconhecido que houve cobrança indevida – fato incontroverso, de 

outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO 

COMPROVADA. A CARTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO SE PRESTA 

PARA COMPROVAR A EFETIVA INSCRIÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À 

PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. INOBSERVANCIA DO ARTIGO 

333, I, DO CPC. MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA ABALO 

PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. Embora a revelia induza à presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial, essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada 

quando os fatos alegados não ficam devida e minimamente comprovados 

pelo autor. No caso concreto, a autora deixou de juntar certidão do 

Serasa/SPC dando conta da efetiva inscrição indevida, pois, a mera 

notificação por carta de cobrança não se presta para tanto. Diante destas 

circunstâncias, considera-se inobservado o disposto no artigo 333, I, do 

CPC e, portanto, infundada a pretensão autoral. Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos, fulcro no artigo 46 

da lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005644182, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 20/11/2015). Reputa-se assim, inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado, uma vez que não ocorreu a 

inscrição desabonadora nos órgãos de proteção ao crédito, atinente a 

cobrança discutida no processo em liça. Assim, tenho que a hipótese é de 

acolhimento parcial dos pedidos aduzidos na inicial, para tão somente 

declarar a inexistência de débitos entre os litigantes no processo em 

comento. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

contidos na petição inicial para o fim de: a) declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e assim 

o faço, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1013018-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILDIANE CRISTINA SENE NUNES SANTOS (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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013018-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VILDIANE CRISTINA SENE NUNES SANTOS REQUERIDO: OI 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VILDIANE CRISTINA SENE NUNES em desfavor de OI S/A. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o valor do 

dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o 

limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do 

CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor 

da causa em R$ 10.413,26 (dez mil quatrocentos e treze e vinte e seis 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. DA PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar 

de prescrição suscitada na contestação, uma vez que a regra 

prescricional aplicável à responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo é a de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - Ação de 

Indenização por Danos Morais - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E falta de 

interesse de agir - rejeitadas - INSCRIÇÃO INDEVIDA no CADASTRO de 

inadimplentes - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - VALOR 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é o quinquenal, 

(05) anos de acordo com o regramento atual quanto a matéria, 

estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Se o objetivo 

principal da ação é reparar os danos morais causados pela negativação 

do nome do consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a 

mesma indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, 

sob pena de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, 

inciso XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no 

cadastro de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar 

quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação 

dos danos morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que 

dispensa a demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, 

Ap 102926/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, 

Publicado no DJE 25/02/2015) Portanto, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 
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fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

413,26 (quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos). De outro lado, 

a Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram gerados em 

razão de real utilização dos serviços de telefonia vinculado a linha 

telefônica nº. (65) 3653-1295, contrato nº. 5048452670, habilitado em 

nome da parte Reclamante em 16/05/2013 e cancelado posteriormente por 

inadimplência em 25/11/2015. A Promovida apesar de afirmar ser a parte 

promovente titular da linha telefônica nº. (65) 3653-1295, a época dos 

fatos, não trouxe aos autos documentos como contrato devidamente 

assinado, áudio de gravação da confirmação da contratação por meio de 

"call center" ou histórico utilização dos serviços disponibilizados e 

pagamento de faturas. Situação essa que poderia comprovar a 

contratação dos serviços, afastando a tese da ocorrência de fraude no 

caso concreto. Desse modo, não havendo comprovação da titularidade da 

linha telefônica em questão, não há como responsabilizar a parte autora 

pelo débito a ela atribuído. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Importa consignar que a parte Reclamante possui outras anotações 

(ID 25237317) junto ao SPC/SERASA, no entanto, são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de apontamento posterior, como no presente caso, é 

levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse entendimento: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA.DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR 

QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÃO 

POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS DANOS 

MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TRU/MT, RI 

0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, data do 

julgamento 23/03/2018) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em relação ao 

pedido contraposto, deixo de acolhê-lo, em razão da fundamentação já 

exposta. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) fixar o valor da causa em R$ 10.413,26 (dez mil 

quatrocentos e treze e vinte e seis centavos), correspondente ao proveito 

econômico pretendido com a distribuição da demanda; b) declarar a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada objeto da lide; e c) 

condenar a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data, e assim o faço, com 

resolução do mérito, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará 

o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a 

expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos 

dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011714-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011714-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANGELA RODRIGUES MOTA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELISANGELA 

RODRIGUES MOTA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO NPL IPANEMA VI. Decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz necessária a realização de 

audiência instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a instrução do 

processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. (...) 4. Ademais, não configura 

cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento 

antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 
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configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 nos 

artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

305,04 (trezentos e cinco reais e quatro centavos). Por outro lado, a 

Reclamada apresentou contestação, aduzindo que o débito discutido nos 

autos é devido e oriundo da cessão de crédito realizada com a empresa 

via varejo s/a, tendo como objeto a utilização do “Contrato de Venda 

Financiada” que a parte autora contratou com o estabelecimento comercial 

Cedente, mas não honrou com os pagamentos da dívida. Analisando as 

provas produzidas nos autos do processo, entendo que a Reclamada 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos documentos que comprovam a cessão de crédito realizada com a 

pessoa jurídica via varejo s/a, o contrato da venda financiada devidamente 

assinado, cópia dos documentos pessoais da parte autora e extrato de 

pagamento parcial do débito, demonstrando de maneira inequívoca a 

origem e a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de restrição ao 

crédito. Impende salientar que a parte ré além de juntar o termo da cessão 

de crédito, referente ao contrato objeto do processo (contrato n. 

21163300167237), também comprovou suficientemente a origem da dívida 

contestada pelo autor, situação essa que reforça o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança. Nesse sentido, a Turma Recursal Única de Mato 

Grosso já se posicionou a respeito do assunto, conforme julgado 

transcrito abaixo: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA - CESSÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE TERMO DE 

CESSÃO - CONTRATO ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - 

UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - CESSÃO COMPROVADA - 

ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA - INDICAÇÃO DA DÍVIDA E DO 

CONTRATO - CONTRATO ORIGINAL JUNTADO EM OUTRA AÇÃO - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando 

comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive 

com a juntada de termo de cessão específico, de rigor o reconhecimento 

de que a inscrição fora efetuada no exercício regular de direito, ainda mais 

quando o magistrado ?a quo? justifica que o contrato original fora juntado 

em outra ação e utiliza a prova emprestada para julgamento da lide. Não 

configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos 

termos do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (TRU/MT, RI 1000305-36.2018.8.11.0007, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 

13/12/2018) Anoto, por oportuno, que é atribuição do órgão mantenedor a 

notificação prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no 

cadastrado de inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do 

Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor 

do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Da mesma forma, a ausência de notificação da 

cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação, 

permanecendo a sua exigibilidade, conforme posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça (Neste sentido: AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Em relação ao pedido contraposto, 

entendo que merece acolhimento, visto que restou devidamente 

comprovado nos autos a utilização do serviço sem a devida 

contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível em favor 

da Reclamada. Contudo, a pretensão da Reclamada deve guardar 

consonância com o débito discutidos nessa demanda. No que tange a 

condenação da parte autora em litigância de má-fé e seus acessórios 

(custas processuais, honorários advocatícios, perdas e danos do 

processo, etc.), entendo que o caso se trata de livre exercício do direito 

constitucional de ação, não sendo possível reconhecer essa conduta 

maliciosa nessa oportunidade. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial e procedência do pedido 

contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora a 

pagar a Reclamada o valor de R$ 305,04 (trezentos e cinco reais e quatro 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

dívida, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir 

Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013012-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDNALDO CAMPOS FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013012-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE EDNALDO CAMPOS FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSE EDNALDO CAMPOS FERREIRA 

JUNIOR em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO No caso, a 

indicação do endereço juntamente com o comprovante (ID 25235414) 

permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 319, II, do CPC. 

Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência 

desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as 

provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento da 

controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. DA AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do 

Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação 

conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para 

ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento 

da apreciação do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, 

qualquer discussão que ultrapasse as premissas acima se confunde com 
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o próprio mérito. DA JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE 

NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada 

em sede de contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos 

com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar 

como fora abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 

341 do Novo 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. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada, desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 120,78 (cento e vinte e 

reais e setenta e oito centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua 

defesa que os débitos foram gerados em razão de real utilização dos 

serviços de telefonia vinculado a linha telefônica nº. (66) 9 9934-5839, 

contrato nº. 0314514147, habilitado em nome da parte Reclamante em 

24/06/2017 e cancelado posteriormente por inadimplência em 25/02/2018. 

A fim de corroborar suas alegações a Reclamada juntou o contrato de 

prestação de serviços devidamente assinado pela parte autora, cópia dos 

documentos pessoais da Reclamante fornecido à época do negócio 

jurídico, histórico de utilização dos serviços e pagamento das faturas de 

cobrança, comprovando de maneira inequívoca a relação jurídica existente 

entre as partes e a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição 

impugnada pelo Reclamante. Analisando detidamente as provas dos autos, 

concluo que não assiste razão à reclamante, uma vez que os documentos 

juntados pela empresa ré comprovam de maneira inequívoca a 

contratação, utilização dos serviços de telefonia e pagamento de faturas 

da linha de nº. (65) 9 9935-2283. Quanto à assinatura aposta no contrato 

objeto da lide, se mostra desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos (ID 27218718) dispensa aludido recurso. 

Por fim, certifico que é atribuição do órgão mantenedor a notificação 

prévia do devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de 

inadimplentes, conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal 

de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve o pedido ser julgado 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Em relação ao pedido 

contraposto, entendo que merece parcial acolhimento, visto que restou 

devidamente comprovado nos autos a utilização do serviço sem a devida 

contraprestação de valores, assim como o valor líquido e exigível em favor 

da Reclamada. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial e procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para CONDENAR a 

parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 120,78 (cento e vinte e 

reais e setenta e oito centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento das 

respectivas faturas, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013139-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR BUTARELLI MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013139-55.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO CESAR BUTARELLI MIRANDA REQUERIDO: 

CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FERNANDO CESAR BUTARELLI MIRANDA 

em desfavor de CLARO S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que 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 nos artigos 336 e 341 do Novo 

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. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 36,52 (trinta e seis reais e cinquenta e dois 

centavos). De outro lado, em sede de contestação, a Reclamada não 

trouxe aos autos nenhum documento que indique à existência de relação 

jurídica referente ao débito objeto do processo ou exigibilidade da 

cobrança inscrita nos órgãos restritivos ao crédito. Em que pese a 

Reclamada sustentar que o débito cobrado diz respeito ao uso da linha 

telefônica de n. (65) 9 9232-0086, inexiste nos autos qualquer contrato 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de 

pagamento de faturas de cobrança. Situação essa que poderia comprovar 

a legitimidade da cobrança do débito objeto da demanda. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. No que tange ao pedido de dano moral 

pleiteado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Ora, o 

extrato do SERASA juntado pelo autor em ID 25274526 dos autos, 

demonstrar que o suposto débito cobrado pela empresa ré não foi inscrito 
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nos órgãos de proteção ao crédito. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO COMPROVADA. A CARTA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO SE PRESTA PARA COMPROVAR A EFETIVA 

INSCRIÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. 

INOBSERVANCIA DO ARTIGO 333, I, DO CPC. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA NÃO GERA ABALO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. Embora a revelia induza à 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, essa presunção 

não é absoluta, podendo ser afastada quando os fatos alegados não 

ficam devida e minimamente comprovados pelo autor. No caso concreto, a 

autora deixou de juntar certidão do Serasa/SPC dando conta da efetiva 

inscrição indevida, pois, a mera notificação por carta de cobrança não se 

presta para tanto. Diante destas circunstâncias, considera-se 

inobservado o disposto no artigo 333, I, do CPC e, portanto, infundada a 

pretensão autoral. Sentença de improcedência mantida por seus próprios 

fundamentos, fulcro no artigo 46 da lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005644182, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 20/11/2015). 

Reputa-se assim, inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado, 

uma vez que não ocorreu a inscrição desabonadora nos órgãos de 

proteção ao crédito, atinente a cobrança discutida no processo em liça ou 

o abuso no direito de cobrança da parte Reclamada. Assim, tenho que a 

hipótese é de acolhimento parcial dos pedidos aduzidos na inicial, para tão 

somente declarar a inexistência de débitos entre os litigantes no processo 

em comento. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) declarar a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e assim o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011899-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011899-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE BORGES DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JOSÉ BORGES DE CARVALHO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

15.424,20 (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO 

UNILATERAL Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em 

sede de contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos 

com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar 

como fora abordado pela Reclamada. DA PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar de prescrição suscitada na contestação, uma vez que a regra 

prescricional aplicável à responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo é a de 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - Ação de 

Indenização por Danos Morais - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E falta de 

interesse de agir - rejeitadaS - INSCRIÇÃO INDEVIDA nO CADASTRO de 

inadimplentes - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - VALOR 

MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O lapso prescricional aplicável à 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é o quinquenal, 

(05) anos de acordo com o regramento atual quanto a matéria, 

estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Se o objetivo 

principal da ação é reparar os danos morais causados pela negativação 

do nome do consumidor, e existem provas nos autos que indiquem ser a 

mesma indevida, não há falar em falta de interesse de agir do Apelado, 

sob pena de violar o direito ao acesso a justiça, assegurado pelo art. 5º, 

inciso XXXV da CF/88.A inscrição indevida do nome do consumidor no 

cadastro de inadimplente constitui motivo suficiente para responsabilizar 

quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação 

dos danos morais, pois, trata-se de dano moral in re ipsa, presumido, que 

dispensa a demonstração da extensão do dano. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (TJMT, 

Ap 102926/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, 

Publicado no DJE 25/02/2015) Portanto, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 nos 

artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). Em sede de 

contestação, a Reclamada não trouxe aos autos nenhum documento que 

indique à existência de relação jurídica referente ao débito objeto do 

processo ou exigibilidade da cobrança inscrita nos órgãos restritivos ao 

crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer contrato de 

prestação de serviço devidamente assinado pelo consumidor, áudio de 

gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" ou 

histórico de utilização e pagamento dos serviços oferecidos pela 

Reclamada, situação essa que poderia comprovar a contratação dos 

serviços ou aquisição de produtos, afastando a tese da ocorrência de 

fraude no caso concreto. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 
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documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Em relação 

ao documento juntado pela parte autora, a fim de comprovar a inscrição 

indevida realizada pela Reclamada, entendo que esse é legítimo, tendo em 

vista a identificação da origem das informações ali replicadas (Boa Vista 

SCPC). Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Importa consignar que a parte Reclamante possui outra anotação 

(ID 24931980) junto ao SPC/SERASA, no entanto, é superveniente à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de apontamento posterior, como no presente caso, é 

levada em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse entendimento: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO JURÍDICA.DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA 

DA PARTE RECLAMADA. PRESENÇA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR 

QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÃO 

POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS DANOS 

MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TRU/MT, RI 

0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, data do 

julgamento 23/03/2018) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) fixar o valor da 

causa em R$ 15.424,20 (quinze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e 

vinte centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda; b) declarar a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada objeto da lide; e c) condenar a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data, e assim o faço, com resolução do mérito, com fulcro nos 

artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no 

Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012843-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BOABAIO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012843-33.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLAUDIA BOABAIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CLAUDIA BOABAIO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE 

TERCEIRO No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 

319, II, do CPC. Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação 

em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

115,47 (cento e quinze reais e quarenta e sete centavos). De outro lado, a 

Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram gerados em razão 

de real utilização do serviço de telefonia na linha nº. (65) 9 9683-0520, no 

pacote de serviços Smart Vivo Controle Plus 700, vinculado ao contrato 

nº. 0270508594, habilitado em nome da parte Reclamante em 02/02/2016 e 

cancelado posteriormente por inadimplência. Analisando detidamente os 

autos do processo, verifico que a parte reclamada, em contestação, 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, e que por 

sua vez, não foram impugnados A reclamada demonstrou suficientemente 

a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos que 

demonstram a relação contratual referente a linha telefônica nº. (65) 9 

9683-0520, contrato nº. 0270508594, de titularidade da parte autora, bem 

como os débitos que deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos 

ao crédito. Além disso, de acordo com as provas dos autos, a parte 

autora usufruiu dos serviços contratados e efetuou diversos pagamentos 

das faturas de cobrança emitidas durante a relação contratual. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 
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pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Em que pese à majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

faturas referentes à contratação do serviço de telefonia. Se pagou é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Ademais, o fato 

de não ser notificado quanto ao encaminhamento do seu nome para os 

anais restritivos ao crédito, não o desobriga do pagamento da dívida 

contraída com a Reclamada. Anoto, por oportuno, que os débitos não 

adimplidos pelo autor junto à empresa de telefonia Telefônica Brasil S/A e 

que ensejou a anotação no SPC/SERASA, compreende as faturas dos 

meses de maio e junho do ano de 2016. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos da inicial e procedência do pedido contraposto. Pelo exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no 

Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011917-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011917-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDECY DA COSTA MARQUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VALDECY DA COSTA MARQUES em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Decido. Observa-se que a causa 

em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu 

desate, é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na forma 

estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se a assinatura aposta no contrato de adesão e 

confissão de dívida apresentado pela Reclamada no ID 26578386 é da 

Reclamante, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples 

e informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, 

consonante determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, com amparo no 

artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito o presente feito. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012706-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012706-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO DE CARVALHO LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por LEANDRO DE CARVALHO LIMA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 nos 

artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

1.185,68 (um mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

Em sede de contestação, a Reclamada não trouxe aos autos nenhum 

documento que indique à existência de relação jurídica referente ao débito 

objeto do processo ou exigibilidade da cobrança inscrita nos órgãos 

restritivos ao crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviço devidamente assinado pelo consumidor, 

áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" 

ou histórico de utilização e pagamento dos serviços oferecidos pela 

Reclamada, situação essa que poderia comprovar a contratação dos 

serviços ou aquisição de produtos, afastando a tese da ocorrência de 

fraude no caso concreto. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 
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doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

objeto da lide; e b) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e assim 

o faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de permanência 

da restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste 

Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão 

negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo 

ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011739-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDE CARLOS COSTA PIRES (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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011739-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDE CARLOS COSTA PIRES REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EDE CARLOS COSTA PIRES em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz 

necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME 

DE TERCEIRO No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 

319, II, do CPC. Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A relação 

em exame enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

95,66 (noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). De outro lado, a 

Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram gerados em razão 

de real utilização do plano de telefonia VIVO CONTROLE, vinculado na 

linha telefônica nº. (65) 9 9607-4770, contrato nº. 0323979496, habilitado 

em nome da parte Reclamante em 27/09/2017 e cancelado posteriormente 

por inadimplência. Analisando detidamente os autos do processo, verifico 

que a parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos que demonstram 

a relação contratual referente a linha telefônica nº. (65) 9 9607-4770, 

contrato nº. 0323979496, de titularidade da parte autora, bem como os 

débitos que deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao 

crédito. Além disso, de acordo com as provas dos autos, a parte autora 

usufruiu dos serviços contratados e efetuou diversos pagamentos das 

faturas de cobrança emitidas durante a relação contratual. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos 

atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Em que pese à majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

faturas referentes à contratação do serviço de telefonia. Se pagou é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Nesse sentido, 

verifico que não assiste razão ao reclamante, uma vez que inicialmente 

não nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar de 

afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado 

com a apresentação dos comprovantes de pagamento das 03 (três) 

últimas faturas. Ora, se a parte autora não nega a relação jurídica quando 

da propositura da ação, não há como imputar a prova da sua adimplência 

à parte Reclamada, cabendo ao próprio Reclamante apresentar os 
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comprovantes de pagamento da cobrança que diz não ser legítimo. 

Ademais, o fato de não ser notificado quanto ao encaminhamento do seu 

nome para os anais restritivos ao crédito, não o desobriga do pagamento 

da dívida contraída com a Reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. No que tange a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé e seus acessórios (custas processuais, honorários 

advocatícios, perdas e danos do processo, etc.), entendo que o caso se 

trata de livre exercício do direito constitucional de ação, não sendo 

possível reconhecer essa conduta maliciosa nessa oportunidade. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012155-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CAMARAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012155-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA CAMARAO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROSANGELA CAMARÃO DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO UNILATERAL Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, 

em razão de a parte autora ter instruído os autos com todos os 

documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da 

não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que 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 nos artigos 336 e 341 do Novo 

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. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 108,27 (cento e oito reais e vinte e sete 

centavos). Em sede de contestação, a Reclamada não trouxe aos autos 

nenhum documento que indique à existência de relação jurídica referente 

ao débito objeto do processo ou exigibilidade da cobrança inscrita nos 

órgãos restritivos ao crédito. Consequentemente, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviço devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização e pagamento dos serviços 

oferecidos pela Reclamada, situação essa que poderia comprovar a 

contratação dos serviços ou aquisição de produtos, afastando a tese da 

ocorrência de fraude no caso concreto. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) confirmar a tutela antecipada deferida nos autos (ID 

25560977); b) declarar a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada objeto da lide; e c) condenar a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, e assim o faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de 

permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato para a 

Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício 

ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012541-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE FERREIRA MACIEL (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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012541-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARILCE FERREIRA MACIEL REQUERIDO: OI S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARILCE 

FERREIRA MACIEL em desfavor de OI S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz 

necessária a realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. (...) 4. 

Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, 

com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender 

substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de 

produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou 

de fato já provado documentalmente. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 

1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. 

PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. 

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de 

origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que 

contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada 

violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal 

considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária 

à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 

15/06/2018) No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

10.274,02 (dez mil duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos), 

correspondente ao proveito econômico pretendido com a distribuição da 

demanda. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do Novo 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. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no 

valor de R$ 274,02 (duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos). 

Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito foi gerado em 

razão de real utilização dos serviços de telefonia linha fixa nº. (65) 

3649-0141, em nome da parte Reclamante, sendo cancelado por 

inadimplência. A Promovida apesar de afirmar ser a parte promovente 

titular da linha telefônica nº. (65) 3649-0141, a época dos fatos, não 

trouxe aos autos documentos como contrato devidamente assinado, áudio 

de gravação da confirmação da contratação por meio de "call center" ou 

histórico utilização dos serviços disponibilizados e pagamento de faturas. 

Situação essa que poderia comprovar a contratação dos serviços, 

afastando a tese da ocorrência de fraude no caso concreto. Desse modo, 

não havendo comprovação da titularidade da linha telefônica em questão, 

não há como responsabilizar a parte autora pelo débito a ela atribuído. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne à fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) fixar o valor da 

causa em R$ 10.274,02 (dez mil duzentos e setenta e quatro reais e dois 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda; b) declarar a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada objeto da lide; e c) condenar a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data, e assim o faço, com resolução do mérito, com fulcro nos 

artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte 

autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em 

definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a 

minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011598-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROGERIO DE MORAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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):
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ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011598-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CASSIO ROGERIO DE MORAES BARBOSA REQUERIDO: 

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CASSIO 

ROGERIO DE MORAES BARBOSA em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTO 

UNILATERAL Deixo de acolher a preliminar suscitada pela Reclamada em 

sede de contestação, em razão de a parte autora ter instruído os autos 

com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na 

hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal 

questão será enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar 

como fora abordado pela Reclamada. Portanto, não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 nos 

artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

261,64 (duzentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos). 

Em sede de contestação, a Reclamada não trouxe aos autos nenhum 

documento que indique à existência de relação jurídica referente ao débito 

objeto do processo ou exigibilidade da cobrança inscrita nos órgãos 

restritivos ao crédito. Consequentemente, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviço devidamente assinado pelo consumidor, 

áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de "call center" 

ou histórico de utilização e pagamento dos serviços oferecidos pela 

Reclamada, situação essa que poderia comprovar a contratação dos 

serviços ou aquisição de produtos, afastando a tese da ocorrência de 

fraude no caso concreto. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Em relação 

ao documento juntado pela parte autora, a fim de comprovar a inscrição 

indevida realizada pela Reclamada, entendo que esse é legítimo, tendo em 

vista a identificação da origem das informações ali replicadas (Boa Vista 

SCPC). Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada 

objeto da lide; e b) condenar a Reclamada em danos morais, no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data, e assim 

o faço, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, no caso de permanência da 

restrição, a parte autora comunicará o fato para a Secretaria deste Juízo, 

ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador 

para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012235-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY ROSALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012235-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDECY ROSALINO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VALDECY ROSALINO DA SILVA em 

desfavor de BANCO SANTANDER S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Deixo de 

acolher a preliminar suscitada pela Reclamada na contestação, pois os 

pedidos e a causa de pedir estão perfeitamente claros. Até porque a 

fundamentação jurídica exposta autoriza o pedido de dano moral 

formulado pelo autor, não sendo o caso de inépcia da peça inicial. MÉRITO 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 
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contida nos artigos 336 e 341 do Novo 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. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato n. MP460466000003922066, que 

ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 623,86 

(seiscentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade das 

cobranças por meio de elementos de prova que indicam a existência de 

relação jurídica em relação a Conta Corrente n. 10397622, Agência n. 

4604, com contratação do serviços de cartão de crédito, cuja utilização 

ficou comprovada com os das faturas de cobranças juntadas com a 

contestação. A reclamada apresentou nos autos contrato de adesão ao 

cartão de crédito devidamente, cópia dos documentos pessoais da parte 

autora, segunda via das faturas do cartão de crédito, extrato de utilização 

e pagamento parcial do débito, comprovando de maneira inequívoca o 

vínculo jurídico e o débito negado na petição inicial. Quanto a assinatura 

aposta no contrato, se mostra desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos dispensa aludido recurso, e o autor não 

impugnou o contrato e nem a assinatura aposta nos documentos. Por fim, 

certifico que é atribuição do órgão mantenedor a notificação prévia do 

devedor sobre a inscrição do seu nome no cadastrado de inadimplentes, 

conforme previsto na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. 

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve o pedido ser julgado improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, fixando o valor da causa em R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011466-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISARDO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011466-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISARDO GOMES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELISARDO GOMES DE OLIVEIRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. No caso, inviabilizada a 

possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado e não tendo sido indicado o 

valor do dano moral perseguido e/ou sendo este discrepante com a 

pretensão, o limite do valor da causa deve ser corrigido, nos termos do 

art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, 

portanto, o valor da causa em R$ 10.120,54 (dez mil cento e vinte reais e 

cinquenta e quatro centavos), correspondente ao proveito econômico 

pretendido com a distribuição da demanda. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de 

incompetência desse juízo em razão da necessidade de perícia técnica, 

visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para julgamento 

da controversa trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito, desconhecendo a origem da cobrança que ensejou a 

anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 120,54 (cento e vinte reais 

e cinquenta e quatro centavos). De outro lado, a Reclamada alega em sua 

defesa que o débito foi gerado em razão da real utilização dos serviços de 

telefonia no terminal de nº. (65) 9 9664-8584, contrato nº. 0268095768, 

habilitado no nome da parte Reclamante em 05/01/2016 e cancelado 

posteriormente por inadimplência. Analisando detidamente os autos do 

processo, verifico que a parte reclamada, em contestação, logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. A reclamada demonstrou 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos elementos 

que demonstram a relação contratual de prestação de serviços na linha 

telefônica nº. (65) 9 9664-8584, contrato nº. 0268095768, de titularidade 

da parte autora, bem como os débitos que deram origem ao apontamento 

nos órgãos restritivos ao crédito. Além disso, de acordo com as provas 

dos autos, a parte autora utilizou o plano contratado com a Reclamada e 

efetuou pagamento de faturas de cobrança emitidas. Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Não se pode negar, que nos tempos 

atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar essa 

realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações 

contratuais evoluem, o Direito também evolui! Em que pese à majoritária 

jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a pagar algumas 

faturas referentes à contratação do serviço de telefonia. Se pagou é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Nesse sentido, 

verifico que não assiste razão ao reclamante, uma vez que inicialmente 
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não nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar de 

afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado 

com a apresentação dos comprovantes de pagamento das 03 (três) 

últimas faturas. Ora, se a parte autora não nega a relação jurídica quando 

da propositura da ação, não há como imputar a prova da sua adimplência 

à parte Reclamada, cabendo ao próprio Reclamante apresentar os 

comprovantes de pagamento da cobrança que diz não ser legítimo. 

Ademais, o fato de não ser notificado quanto ao encaminhamento do seu 

nome para os anais restritivos ao crédito, não o desobriga do pagamento 

da dívida contraída com a Reclamada. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Em relação ao pedido contraposto, entendo que 

merece parcial acolhimento, visto que restou devidamente comprovado 

nos autos a utilização do serviço sem a devida contraprestação de 

valores, assim como o valor líquido e exigível em favor da Reclamada. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial e 

procedência do pedido contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, fixando o valor da 

causa em R$ 10.120,54 (dez mil cento e vinte reais e cinquenta e quatro 

centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a 

distribuição da demanda, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada 

o valor de R$ 120,54 (cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento das respectivas faturas, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E 

N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. 

Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012154-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012154-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENY FERREIRA DA CUNHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GENY FERREIRA DA CUNHA em desfavor 

de BANCO BRADESCARD S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controversa 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR / PRETENSÃO RESISTIDA A provocação do Judiciário já faz 

exsurgir a necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo 

requisito indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, 

podendo eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do 

mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão 

que ultrapasse as premissas acima se confunde com o próprio mérito. 

MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do Novo 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. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

A parte Reclamante alega não possuir relação jurídica com a Reclamada, 

desconhecendo a origem do contrato que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 121,92 (cento e vinte e um reais e noventa e 

dois centavos). No entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito em 

demonstrar a legitimidade das cobranças por meio de elementos de prova 

que indicam existência de relação jurídica em relação ao cartão de crédito 

MAKRO VISA NACIONAL Nº. 0004180470126115012, de titularidade da 

parte autora, cujo cancelamento ocorreu por inadimplência das faturas. A 

reclamada apresentou nos autos o contrato de adesão ao cartão de 

crédito devidamente assinado pelo autor, cópia dos documentos pessoais, 

extrato de utilização e segunda via das faturas do cartão de crédito, 

comprovando de maneira inequívoca a relação jurídica e o débito negado 

na petição inicial. Além disso, de acordo com as provas dos autos, a parte 

autora utilizou o limite disponível no cartão de crédito e efetuou vários 

pagamentos de faturas de cobrança até o mês de abril de 2019. Ora, se 

houve pagamento, é porque houve contrato. Quanto à assinatura aposta 

no contrato, se mostra desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, já que a semelhança na assinatura apresentada nos 

documentos juntados aos autos dispensa aludido recurso, e o autor não 

impugnou o contrato e nem a assinatura aposta nos documentos. Anoto, 

por oportuno, que o débito não adimplido pelo autor junto a Reclamada e 

que ensejou a anotação no SPC/SERASA, compreende a fatura de 

cobrança com vencimento no dia 17/07/2019, no valor de R$ 121,92 

(cento e vinte e um reais e noventa e dois centavos). Por fim, certifico que 

é atribuição do órgão mantenedor a notificação prévia do devedor sobre a 

inscrição do seu nome no cadastrado de inadimplentes, conforme previsto 

na Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 359 STJ: Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do 

CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal 

previsão legal não é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o 

mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir 

Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012800-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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NATANEA SOUZA DA SILVA (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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012800-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATANEA SOUZA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NATANEA SOUZA DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR DO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE 

TERCEIRO No caso, a indicação do endereço juntamente com o 

comprovante, bem como declaração de residência devidamente assinada, 

permitiu avaliar a competência territorial, na forma do art. 319, II, do CPC. 

Ante as circunstâncias, afasto a preliminar arguida. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Deixo de acolher a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão 

de a parte autora ter instruído os autos com todos os documentos 

indispensáveis a análise da demanda. Aliás, na hipótese da não 

comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em sede de preliminar como fora 

abordado pela Reclamada. DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A 

provocação do Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a 

situação conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito 

administrativo para ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser 

aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas não no juízo de 

admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse as premissas 

acima se confunde com o próprio mérito. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia técnica, visto que as provas 

produzidas nos autos são suficientes para julgamento da controversa 

trazida ao conhecimento do Poder Judiciário. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 nos 

artigos 336 e 341 do Novo 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do 

contrato que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 

136,05 (cento e trinta e seis reais e cinco centavos). De outro lado, a 

Reclamada alega em sua defesa que os débitos foram gerados em razão 

de real utilização do serviço de telefonia móvel na linha nº. (22) 9 

9965-0011, contrato nº. 0344074287, habilitado em nome da parte 

Reclamante em 04/05/2018 e cancelado posteriormente por inadimplência. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos elementos que demonstram a relação 

contratual referente a linha telefônica nº. nº. (22) 9 9965-0011, contrato 

nº. 0344074287, de titularidade da parte autora, bem como os débitos que 

deram origem ao apontamento nos órgãos restritivos ao crédito. Além 

disso, de acordo com as provas dos autos, a parte autora usufruiu dos 

serviços contratados e efetuou pagamento. Ora, se houve pagamento, é 

porque houve contrato. Também prova da utilização do serviço (relatório 

de chamada). Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, 

informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, 

sem a presença física das partes. Negar essa realidade é tapar os olhos à 

modernidade, ciente que as relações contratuais evoluem, o Direito 

também evolui! Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a 

prova unilateral via "print" na tela do computador, mas sem a assinatura da 

reclamante, o fato é que, no caso concreto, demonstrou-se que a 

reclamante chegou a pagar fatura referente à contratação do serviço de 

telefonia. Se pagou é porque mantinha e manteve a relação com a 

reclamada. Registra-se que ao impugnar a contestação, a parte autora 

alega que: "O requerido veio aos autos trazendo em sua defesa uma 

ligação, alegando que a negativação tem origem desta chamada pelo 

requerente, ocorre excelência, que esta alegação não procede, podendo 

ser claramente verificado uma vez que o número que deu origem o debito 

imputado ao requerente se trata de contrato Nº 0344074287. A autora 

reconhece essa ligação mesmo e informou ao patrono que no dia posterior 

pediu cancelamento do plano ofertado, portanto, ESSA LIGAÇÃO NÃO SE 

REFERE AO DÉBITO DISCUTIDO". No entanto, a parte autora ao ajuizar a 

presente ação nega a existência de relação jurídica, vejamos: "A Autora 

afirma que jamais contraiu a dívida com a Reclamada, e tão pouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, não tem a mínima ideia do 

que trata-se este débito". Depreende-se, portanto, alteração dos fatos 

ventilados na inicial, o que vai de encontro com o princípio do contraditório 

e ampla defesa. Acresça-se, ainda, que embora alegue neste momento o 

cancelamento dos serviços, não traz prova mínima, ônus de sua 

incumbência Ademais, o fato de não ser notificado quanto ao 

encaminhamento do seu nome para os anais restritivos ao crédito, não o 

desobriga do pagamento da dívida contraída com a Reclamada, tendo em 

vista que a responsabilidade é do órgão mantenedor. Anoto, por oportuno, 

que os débitos não adimplidos pelo autor junto à empresa de telefonia 

Telefônica Brasil S/A e que ensejou a anotação no SPC/SERASA, 

compreende as faturas dos meses de julho, agosto e setembro do ano de 

2018. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Em 

relação ao pedido contraposto, entendo que merece parcial acolhimento, 

visto que restou devidamente comprovado nos autos a utilização do 

serviço sem a devida contraprestação de valores, assim como o valor 

líquido e exigível em favor da Reclamada. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência dos pedidos da inicial e procedência do pedido 

contraposto. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

de R$ 136,05 (cento e trinta e seis reais e cinco centavos), acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês e corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento das respectivas faturas, com fulcro no art. 31 da Lei 

nº. 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de 

Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data 

registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1011477-56.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011477-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSALINA SOARES DE FARIA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 
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que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de "AÇÃO DE NULIDADE 

DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS" proposta por ROSALINA SOARES DE FARIA em 

desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 nos 

artigos 336 e 341 do Novo 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. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. A parte 

Reclamante alega não possuir débito com a Reclamada, desconhecendo a 

origem da cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no 

valor de R$ 112,87 (cento e doze reais e oitenta e sete centavos). No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade das cobranças por meio de elementos de prova que indicam a 

existência de débitos vinculados a Matrícula n. 377354-0, situada na Rua 

Vinte e Sete, n. 339, Quadra 139, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, que era de 

titularidade da parte autora, e que por sua vez, não foram impugnadas. A 

reclamada apresentou nos autos os diversos termos de parcelamento da 

dívida realizados em 19/06/2015, 29/07/2015 e 30/07/2015, devidamente 

assinados pela parte autora, cópia do documento pessoal da Reclamante, 

protocolo de atendimento a época da formalização da avença e extrato 

das faturas inadimplidas contrato de adesão ao cartão de crédito 

devidamente, comprovando de maneira inequívoca o vínculo jurídico e o 

débito negado na petição inicial. Quanto à assinatura aposta nos 

contratos, se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, 

já que a semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados 

aos autos dispensa aludido recurso, e o autor não impugnou os acordos 

de parcelamento dos débitos e nem as assinaturas aposta nos 

documentos. Nesse sentido, a alegação inicial da Reclamante de que não 

possui débito com a parte ré não prospera, principalmente porque a 

certidão negativa de débito apresentado em ID 24809858 dos autos, diz 

respeito a Matrícula n. 447580-1, localizada na Rua Sessenta e Quatro, n. 

05, Quadra 03, Bairro Sonho Meu, Cuiabá/MT, não guardando relação com 

a relação jurídica e o débito em discussão nessa demanda. Anoto, por 

oportuno, que o débito objeto da lide corresponde a fatura 08/2015, no 

valor de 112,87 (cento e doze reais e oitenta e sete centavos), com data 

de vencimento em 11/09/2015, conforme o extrato juntado em ID 26632471 

do processo. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem 

alega, não havendo prova do alegado deve o pedido ser julgado 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Conquanto a facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso 

Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA BENITES DA PAZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002377-77.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LISANDRA BENITES DA PAZ REQUERIDO: MOTO CAMPO 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de "AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS" proposta por LISANDRA BENITES DA PAZ em desfavor de 

MOTO CAMPO LTDA. Decido. Observa-se que a causa em exame ostenta 

complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a 

necessidade de perícia grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, justamente para apurar se a 

assinatura aposta no contrato de adesão (ID 24397128) e comprovante de 

compra apresentado (ID 24397135) pela Reclamada nos autos é da 

Reclamante, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples 

e informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, 

consonante determina a norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, com amparo no 

artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito o presente feito. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Samir Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010281-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010281-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEUSA DIAS FERREIRA REQUERIDO: EDINEIA GOMES DE 

SOUZA - ME PROJETO DE SENTENÇA Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de "AÇÃO 

INDENIZATÓRIA" proposta por CLEUSA DIAS FERREIRA em desfavor de 

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME. Decido. A incompetência absoluta, como 

matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, §1º, do Novo Código 

de Processo Civil. Nessa esteira, entendo que o objeto central dessa 

demanda compreende a discussão de legitimidade dos títulos extrajudiciais 

(Duplicata) inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, cujo titular do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 228 de 407



crédito é a Caixa Econômica Federal, conforme se observa no extrato 

juntado em ID 24501471 dos autos. No caso, a parte autora alega que a 

sócia proprietária da empresa demandada nesta ação judicial forjou 

compras em nome da autora, gerando duplicatas que posteriormente eram 

descontadas pela ré na instituição financeira. Todavia, com o vencimento 

dos títulos e o não pagamento, a Caixa Econômica Federal promoveu a 

inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. Ora, há 

evidente interesse da Caixa Econômica Federal, já que a parte autora 

pretende a declaração da inexistência dos débitos inscritos no SERASA, 

tendo como parte credora da dívida a empresa pública federal. Em que 

pese tenha suscitado na exordial a existência de vício capaz de anular o 

negócio jurídico que deu azo a emissão dos títulos extrajudiciais, se faz 

necessário que a pessoa jurídica que integra a relação jurídica que busca 

declarar inexistente, componha a presente lide. Até porque, na 

eventualidade de declaração da inexistência da dívida, a pessoa jurídica 

que promoveu a anotação nos órgãos restritivos ao crédito é a parte 

legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, reconhecendo a incompetência deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, e assim o faço, sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso IV, da Lei nº. 9.099/1995. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Samir 

Padilha de Oliveira Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

data registrada no Sistema PJe. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005358-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CORREA GONZAGA (REQUERENTE)

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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005358-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAQUELINE CORREA GONZAGA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização proposta 

por Jaqueline Correa Gonzaga em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Mérito. Diz a parte requerente que no mês de 

março/2019 colocou em seu poste um ponto extra de luz para que ficasse 

mais claro em frente ao seu imóvel. Relata que no dia 15.05.2019, 

prepostos da requerida efetuaram vistoria em sua unidade consumidora e 

desfizeram a irregularidade. Informa que foi surpreendida com as faturas 

emitidas no mês de maio/2019 nos valores de R$ 554,40 (quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) e outra no montante de R$ 

1.120,69 (um mil, cento e vinte reais e sessenta e nove centavos), cujas 

fazem referência a consumos recuperados desde setembro/2018, que 

entende serem indevidas, pois a ligação extra foi feita em março/2019, 

assim, requer a anulação destes créditos e a condenação da requerida 

em danos morais. A requerida, em sua peça de bloqueio, aduz que a 

diferença de consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade 

constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da 

autora, na data de 15.05.2019, que encontrou “desvio de energia no ramal 

de entrada”, o que demonstra uma interferência no registro do consumo e, 

por consequência, o registro menor do consumo. Dos documentos da 

defesa (ID 25261448) verifico que foi juntado o histórico de consumo, o 

Termo de Ocorrência de Inspeção com informação que o senhor Luiz 

Gonzaga Neto (pai da requerente) participou da vistoria e registro 

fotográfico do medidor. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova elencada 

no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Conforme consta na petição 

inicial, a própria requerente confessa ter produzido um ponto extra de 

iluminação sem o conhecimento da requerida, desse modo, resta claro que 

a fiação do poste foi adulterada. Por outro lado, em que pese a requerente 

ter apresentado nota fiscal da compra de alguns objetos no dia 

02.03.2019, tenho que tal documento não é hábil para comprovar que a 

irregularidade foi confeccionada no mês de março/2019, haja vista que a 

nota fiscal não contém o nome da requerente, bem como os objetos podem 

ter sido adquiridos para realização de reparos na irregularidade. Portanto, 

extremamente frágil. Frisa-se que a parte requerente não apresentou 

impugnação e na audiência de conciliação pleiteou o julgamento 

antecipado. A requerente apresentou defesa administrativa, assim, não há 

que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa. Portanto, diante 

destas exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos 

são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do 

medidor de energia elétrica, pois restou comprovada a observância do 

devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Partindo dessas 

premissas, se extrai das próprias razões iniciais que a parte autora 

usufruiu da prestação de serviço “energia elétrica”, logo, há o direito da 

empresa ré emitir fatura eventual com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DO 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA 

IRREGULARIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. 

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. No presente caso, foi realizada vistoria na UC da 

consumidora em 12.05.2017, sendo constatado que a UC se encontrava 

com ?Desvio no Borne do Medidor?, conforme TOI e fotografias juntadas 

aos autos. A irregularidade foi sanada no momento da realização da 

vistoria, como se trata de desvio no ramal de ligação, não há necessidade 

de encaminhar o medidor para realização de perícia técnica. 2. Se restou 

comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da 

Recorrente estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e 

Inspeção e fotografias, é legítima a cobrança de fatura eventual, 

constituindo exercício regular de direito do credor. 3. Da análise do 

consumo registrado na unidade consumidora do Recorrente, denota-se 

que houve uma redução drástica no período apurado, destoando da média 

de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a 

regularização do medidor, como abaixo se vê: (...) 4. Demonstrada a 

redução da média de consumo apurada na unidade consumidora em razão 

de irregularidade no medidor e os cálculos por meio dos quais foi obtido o 

valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima 

a cobrança de fatura eventual e como não houve suspensão do serviço 

não é devida a indenização por dano moral. 5. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. 

ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA 

DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica 

judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de 

memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que 

pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa 

operada. - Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da 

energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, 

pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de 

consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa. - É cabível o 

faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor 

decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o 

disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de 

custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado 

na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o 

tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. 

- Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo 

realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a 

amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os 
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quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também 

qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de 

crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. (TJ-RS - AC: 70065205957 

RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/07/2015) (grifei) 6. Conforme mencionado na sentença recorrida que 

considero como fundamento para julgar este recurso: ?Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

contesta o valor da fatura de julho de 2017, e, consequentemente, da 

negativação, requerendo a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por outro lado, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança, trazendo documentos, 

registros fotográficos e explicando que a fatura em questão é referente à 

recuperação de consumo, devido à existência de irregularidade no 

medidor, que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 627679, 

devidamente assinado pela reclamante. Assim, em que pesem os 

argumentos apresentados pela reclamante, entendo que há prova 

suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de 

serviço ? energia elétrica ?, possuindo a empresa ré, nessas condições, o 

direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na 

Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da Reclamante ao 

Cadastro de inadimplentes.?. 7. A sentença que julgou improcedente a 

pretensão contida na inicial e deu procedência ao pedido contraposto, 

condenando a reclamante a pagar à reclamada os valores indicados na 

contestação não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte 

Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua 

execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo 

Civil. (TRU-MT, RI 0079362-75.2017.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, 07 de agosto de 2018) Via de consequência, levando em 

consideração os documentos juntados, necessário o reconhecimento de 

legalidade das faturas referente a revisão de faturamento, não havendo 

qualquer irregularidade na conduta da reclamada e, por consequência, o 

pedido de inexigibilidade de valores deve ser indeferido. Com efeito, sobre 

o pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento da 

fatura de recuperação de consumo que está aberto, entendo, pelo seu 

deferimento, visto que restou comprovada a legalidade do débito. Por outro 

lado, tendo em vista o período recuperado (9 meses), entendo que se 

adequa ao conceito de débito pretérito, devendo a concessionária buscar 

outras vias para recebimento do crédito que não seja a suspensão do 

serviço. Isto posto, com fundamentação no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais 

para RATIFICAR, EM PARTE, a liminar concedida no ID 23110332 tão 

somente para que a reclamada se abstenha suspender o fornecimento de 

energia na unidade consumidora de nº 6/2551072-8 limitado ao débito sub 

judice. Opino pela procedência do pedido contraposto, e condeno a 

requerente ao pagamento das faturas de recuperação de consumo, nos 

valores de R$ 554,40 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 

centavos) e R$ 1.120,69 (um mil, cento e vinte reais e sessenta e nove 

centavos), quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação 

inadimplente. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

sendo requerido, arquivem-se. Publicada no sistema Pje. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005075-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEIZE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA CAMPOS REQUERIDO: 

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Indenização por Danos Morais proposta por Deize Cristina Ribeiro de Lima 

Campos em desfavor de Gazin Comércio de Móveis e Eletrodomésticos 

Ltda. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar 1 - Da Revelia. A Reclamada foi devidamente citada e não 

compareceu na audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço à revelia. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não são absolutos, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos. Não é o juiz o robot e sequer obrigado a chancelar a verdade 

formal (iniquidade). Ao contrário, deve analisar o material probatório 

presente nos autos. Por mais que os efeitos da revelia importem em 

presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento 

automático de procedência do pleito. Isso porque a consequência jurídica 

a ser extraída pode ser diversa da pretendida. 2 - Desistência da Ação 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no ID 25128751. Entretanto, a reclamada já havia 

sido citada, bem como, apresentado sua contestação no ID 24907027, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Primeiramente, importante ressaltar que o Enunciado 90 do FONAJE, 

recentemente alterado, realmente prevê a possibilidade de desistência da 

ação sem anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para 

os casos de “indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária"; grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum, principalmente dos 

Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, uma vez que são interpostas milhares de demandas sem o 

cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Há um dever de mudança 

cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções quando deveria ser a 

última, fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e 

engessa a prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e 

de menos uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a 

máquina judiciária, a mera desistência nos moldes do sustentado não faz 

soçobrar a demanda. O Judiciário também deve ter a sua função 

pedagógica. Não se trata de mera desistência comum oriunda de fatores 

diversos, mas de uma desistência "qualificada", consoante já se 

mencionou. Entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o 

pedido de desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos 

Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica 

para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 
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prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da parte reclamante e passo a 

apreciar a lide. Mérito Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, 

há elementos nos autos, tais como contrato devidamente assinado, 

registro fotográfico etc, que demonstram a legitimidade da cobrança e 

indicam a existência e validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. É de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar 

previamente o devedor acerca de possível negativação, nos termos da 

Súmula 359, do STJ. Importante ressaltar que é desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Noutro ponto, indefiro o pedido contraposto em virtude da 

ocorrência da revelia, ao passo que a análise ficou limitada aos 

documentos juntados aos autos. Isto porque, considerando que os efeitos 

da revelia não são absolutos, de que o réu revel pode intervir no 

processo, recebendo - o no estado que se encontrar. Neste sentido, 

julgado da Turma Recursal Única deste Estado: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE 

OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação indenizatória em 

que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao 

argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu 

contracheque por parte do BANCO BRADESCO S/A, com quem nunca 

contratou empréstimo. 2. De início, impõe-se esclarecer que a decretação 

da REVELIA não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos 

alegados pela parte contrária, competindo ao demandante produzir as 

provas necessárias ao convencimento do julgador. 3. O art. 346, 

parágrafo único, do CPC/15 autoriza que o réu revel intervenha no 

processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 

Ademais, o art. 349 do mesmo códex dispõe que é lícito ao réu revel 

produzir provas, desde que se faça representar nos autos a tempo de 

praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Destarte, 

inobstante a REVELIA, nada impede a análise dos fundamentos das 

manifestações do réu.4. Frise-se, ainda, que nos termos do art. 345, IV, 

do CPC, quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos 

autos, a REVELIA não produz seus efeitos. É exatamente esse o caso dos 

autos, já que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus 

probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando 

ao feito o contrato devidamente assinado pela consumidora, em 

obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.5. Verossimilhança das 

alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura 

constante no contrato acostado na contestação é idêntica àquela aposta 

nos documentos pessoais, na Procuração e Declaração carreados na 

exordial, bem como no Termo de Audiência de Apresentação colacionado 

no ID 8140316 e sequer foi objeto de impugnação pela Recorrida. 6. 

Ausente o interesse recursal da empresa Recorrente no que tange ao 

afastamento da condenação em repetição de indébito, porquanto sequer 

houve condenação a tal título.7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito 

e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade 

prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.8. Sentença reformada.9. 

Recurso conhecido e provido. (TRU/MT, N.U 8010145-76.2017.8.11.0106, 

TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) Por 

fim, não observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 

80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, 

considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que 

não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por 

consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, 

da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de desistência, reconheço a ocorrência da 

revelia e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da inicial e o contraposto. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Submeto os autos ao Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005759-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por Marcia 

Crisanto de Souza Gomes em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 
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probatória. Mérito Aduz a parte requerente que a requerida procedeu a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora no dia 02.09.2019, todavia, entende tal procedimento como 

indevido, pois a fatura que deu origem ao corte estava adimplida desde 

23.08.2019. A requerida, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica uma vez que a requerente 

estava em débito com a fatura do mês de julho/2019, no valor de R$ 

225,25 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). Afirma 

também, que o pagamento da fatura de consumo não foi repassado, ante 

o erro de digitação do código de barras. Acompanha a contestação a 

segunda via da fatura de consumo do mês de julho/2019 e histórico de 

contas, comprovando o erro de digitação pelo agente arrecadador - 

Lotérica. Assim, não se pode ignorar que o código de barras descrito no 

boleto (qual seja: 83630000002-0 25250154000-6 21950142019-0 

07500005019-7, é diferente da sequência numérica descrita no 

comprovante de pagamento apresentado pela reclamante (qual seja: 

83630000002-0 25250154000-6 21958242019-2 07500005019-7). Deste 

modo, diante de tais evidências, pode-se concluir como verdadeira a 

versão apresentada na contestação de que houve erro na digitação do 

código de barras. No entanto, como é sabido, a Concessionária de Energia 

Elétrica é a credora do débito e a instituição conveniada em que foi 

efetuado o pagamento é a arrecadadora, não podendo, de forma alguma, 

a consumidora arcar com eventuais erros operacionais no recebimento e 

repasse do crédito entre estas. Se houve equívoco na digitação do código 

de barras pelo agente arrecadador, que age em nome do credor, tal 

atitude não pode ser repassada ao consumidor, tampouco exime a 

requerida da responsabilidade solidária que possui com o agente 

arrecadador, nos moldes do artigo 7º, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DEBITO C/C DANOS 

MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA REALIZADO EM CASA LOTÉRICA. 

ERRO NA DIGITAÇÃO DE ALGARISMO DO CÓDIGO DE BARRAS DE 

FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E AUSÊNCIA DE REPASSE 

DO AGENTE ARRECADADOR QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA 

RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO PODE SER MINORADO, PORQUANTO 

ADEQUADO AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007073869, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 28/09/2017) Sendo evidente o 

adimplemento da fatura de consumo, é indevida a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, devendo, portanto, a requerida 

responder por seu ato ilícito, pois tal fato caracteriza a existência de 

típicos danos morais in re ipsa provenientes da exposição desnecessária 

do efetivo prejuízo. Verificada a ocorrência do dano moral, resta a 

quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, não há prova de 

que a reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é 

uma empresa de grande porte. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica, gera substanciais transtornos e constrangimentos. A parte 

requerente ficou por 24 (vinte e quatro) horas sem o fornecimento de 

energia elétrica. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Pelo exposto, ratifico a liminar concedida nos autos e decido pela parcial 

procedência do pedido para condenar a empresa reclamada ao 

pagamento em favor da parte reclamante no importe de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC), a partir desta data. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005242-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIZIA SARAVY BRAGA QUEIROZ TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005242-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRIZIA SARAVY BRAGA QUEIROZ TELES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por 

Patrizia Saravy Braga Queiroz Teles em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar - Desistência da Ação 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência da ação no ID 25355606. Entretanto, a reclamada já havia 

sido citada, bem como, apresentado sua contestação no ID 25113549, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Primeiramente, importante ressaltar que o Enunciado 90 do FONAJE, 

recentemente alterado, realmente prevê a possibilidade de desistência da 

ação sem anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para 

os casos de “indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária"; grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum, principalmente dos 

Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, uma vez que são interpostas milhares de demandas sem o 

cuidado de se verificar se realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Há um dever de mudança 

cultural, pois o Judiciário é a primeira das soluções quando deveria ser a 

última, fato que ocasiona o acúmulo incomensurável de demandas e 

engessa a prestação jurisdicional. Há de mais uma cultura da sentença e 

de menos uma cultura da conciliação. Todavia, uma vez movimentada a 

máquina judiciária, a mera desistência nos moldes do sustentado não faz 

soçobrar a demanda. O Judiciário também deve ter a sua função 

pedagógica. Não se trata de mera desistência comum oriunda de fatores 

diversos, mas de uma desistência "qualificada", consoante já se 

mencionou. Entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o 

pedido de desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos 

Juizados Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica 

para ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 

será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 
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269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. Assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da parte reclamante e passo a 

apreciar a lide. 2 – Falta de Interesse de Agir Rejeito a preliminar, pois se 

confunde com o próprio mérito, além disso o prequestionamento 

administrativo não é pré-requisito para ingresso da presente demanda, 

porquanto tratar-se de direito constitucionalmente assegurado ao cidadão. 

3 - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova A relação em exame 

enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. 4 - Da inépcia 

da inicial Afasto a preliminar em referência, visto que a parte requerente 

descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido 

compatível com os fatos narrados, possibilitando o exercício da ampla 

defesa. Mérito Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

negando qualquer vínculo com a parte reclamada. No entanto, há 

elementos nos autos, tais como contrato devidamente assinado, relatório 

de chamadas e faturas de consumo, que demonstram a legitimidade da 

cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. É de se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Importante ressaltar que é desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica uma vez que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Por fim, não observo no caso sub examine os elementos 

insculpidos no art. 80, do CPC, para a incidência da multa por litigância de 

má-fé, considerando neste aspecto o exercício do direito de ação, ao 

passo que não se trata de decorrência lógica da improcedência do pedido. 

Por consentâneo, afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 

55, da Lei 9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista 

que é relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Isto 

posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para 

condenar a requerente ao pagamento da importância inscrita no cadastro 

de inadimplência no valor de R$ 196,44 (cento e noventa e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), qual deverá ser corrigida monetariamente 

pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir do 

vencimento de cada obrigação inadimplente. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Submeto os autos ao Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T 

E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013069-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NATANNY ELIDA DE OLIVEIRA MELO, TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU REQUERIDO: COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR 

MAROC Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Aduzem as partes reclamantes que adquiriram passagens 

aéreas de Casablanca(MA) a São Paulo(BR), que deveria chegar na data 

de 31.05.2019, às 8h20, e, posteriormente, embarcariam em outro voo com 

destino a cidade de Cuiabá.MT. Aduzem também, que o voo inicial sofreu 

atraso e, consequentemente, perderam o voo para Cuiabá. Em consulta ao 

sistema PJE, verifica-se, que o objeto da lide é o mesmo que está sendo 

discutido nos autos nº. 1013055-54.2019.8.11.0001, visto que os 

reclamantes protocolaram petição inicial idêntica a que consta neste 

processo. Registra-se, que a ação nº. 1013055-54.2019.8.11.0001 foi 

protocolada no dia 21.10.2019, às 15h57, perante o Quinto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá. Este processo foi distribuído em 21.10.2019, às 

16h23. In casu, resta evidenciada a identidade entre partes, pedidos 

(mediato e imediato) e causa petendi (próxima e remota) deste processo 

com o processo nº nº. 1013055-54.2019.8.11.0001, razão pela qual o 

presente processo comporta extinção, sem resolução do mérito, ex vi do 

art. 485, inciso V, do CPC. Pelo exposto, decido pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da coisa 

julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1007330-84.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEBERT ANTONIO DE ARAUJO ROCHA OAB - MG152531 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 233 de 407



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007330-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADOLAR ADAMS REQUERIDO: PANTHER CLUBE DE 

BENEFICIOS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação Cível proposta por 

Adolar Adams em desfavor de Panther Cuble de Benefícios. Fundamento e 

decido. Do Julgamento Antecipado No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar 1 - Perícia Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as 

provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. 2 - Da inépcia da inicial Afasto a preliminar em referência, visto 

que a parte requerente descreveu de forma compreensível a causa de 

pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, possibilitando 

o exercício da ampla defesa. 3 – Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Opino pela rejeição da presente preliminar, pois resta 

incontroverso nos autos que o requerente aderiu ao Programa de 

Proteção Automotiva oferecido pela requerida, conforme proposta de 

filiação e regulamento, com o objetivo de assegurar seu automóvel. Dessa 

forma, é evidente a relação de consumo entre as partes, uma vez que 

aquela presta serviço de natureza securitária, mediante o pagamento de 

remuneração. Assim, a requerida se enquadra no conceito de 

fornecedora, como o requerente no conceito de consumidor. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Mérito Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 

341 do 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 da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. O caso se refere ao cumprimento do contrato de 

seguro com pedido recebimento de indenização securitária. A parte 

Reclamante alega que na data de 07.05.2019, por volta das 20h20, quando 

trafega pela BR 163, KM 35, foi acometido por mal súbito e, por 

consequência, acabou colidindo com outro veículo que trafega na mesma 

via. Alega que acionou o seguro visando o recebimento da indenização 

securitária, mas sua tentativa restou infrutífera, sob o fundamento de não 

observância das regras do regulamento associativo. A parte ré, em 

contestação, logrou êxito em demonstrar a negativa de cobertura do 

seguro, tendo em vista que o requerente não observou as regras de 

trânsito. Consta no ID 23822422 cópia do termo de adesão ao plano de 

proteção veicular devidamente assinada pelo requerente, no qual consta a 

informação que parte autora recebeu cópia do estatuto e dos 

regulamentos, bem como que os referidos documentos podem ser 

encontrados na página eletrônica da requerida. Assim, rechaço o 

argumento de ausência de fornecimento do regulamento e estatuto. Por 

sua vez, a dinâmica do acidente resume-se, basicamente, ao que foi 

relatado no boletim de ocorrência e laudo (ID 23822424), que consta: “No 

dia 07/05/2019, por volta das 20h20, no Km 35 da BR-163, em 

Eldorado-MS, ocorreu um acidente, do tipo colisão lateral seguido de 

colisão frontal, com vítimas (3 lesionadas gravemente). Os veículos 

envolvidos foram: o caminhão W/30.330 CRC 8x2 (V1); o automóvel 

FIAT/WEEKEND ADVENTURE (V2); e o caminhão SCANIA/R124GA4X2NZ 

360, tracionando os S.reboque QUE-8692 e QUE-8694 (V3). Com base na 

análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V2 

trafegava na faixa de transito do sentido Eldorado-MS / Mundo Novo-MS, 

quando, instantes antes da interação entre os veículos, V2 tentou retornar 

a faixa de origem, não conseguindo e colidindo sua lateral esquerda com a 

lateral do eixo esquerdo de V3 (conforme orientação de danos V2). A 

colisão ocorreu na faixa de transito do sentido Eldorado-MS, conforme 

constatação de marca sulcagem e de fragmentos desprendidos dos 

veículos. Com o impacto, V2 arrastou-se (conforme marcas de atrito de 

120 metros de extensão pela canaleta) e parou fora da pista do sentido 

Eldorado-MS, com as rodas voltadas para cima. (...). Conforme 

constatações em levantamento de local de acidente, conclui-se que o fator 

principal do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário, ação 

essa realizada por V2. Observações: O local do acidente estava 

preservado e era sinalizado pela equipe da concessionária CCR MS VIA. 

O local apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem 

em ambos os sentidos. (...)” - destaquei e negritei. Como sabido, um dos 

pilares fundamentais do Direito Administrativo reside no princípio da 

legalidade estrita, que impõe ao administrador a obrigatoriedade de atuar 

nos exatos parâmetros estabelecidos pela lei. De tal princípio, decorre a 

presunção de legitimidade dos atos administrativos, que se presumem 

legais, até que desconstituídos por prova em contrário. Sendo assim, não 

há como desconsiderar os fatos apurados pelos policiais militares que 

atenderam a ocorrência, vale dizer, que constataram a ultrapassagem em 

local proibido praticada pelo requerente. Ademais, relevante destacar, que 

não há provas que o requerente tenha sofrido mal súbito antes da 

ocorrência do sinistro. Com isso, deixo de considerar tal informação, pois 

a prova incumbe a quem alega, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Além disso, sobressai o fato que se tratava 

de um local com boas condições de trafego e as condições climáticas 

daquele dia estavam favoráveis. Situações que restaram consignadas no 

boletim de ocorrência. A parte autora, em verdade, envolveu-se no 

evento, não por uma condição inesperada, por um fator externo, ou 

mesmo por uma atuação de um terceiro, mas, sim, em razão da postura 

deliberadamente adotada, vindo, portanto, a colher com os demais 

veículos, causando, assim, danos em seu próprio automóvel. Logo, 

considerando todo o contexto probatório, as circunstâncias apresentadas 

e as peculiaridades do caso concreto, não se pode afastar a hipótese de 

infração de trânsito, agravou o risco na condução do veículo e contribuiu, 

de forma decisiva, para a ocorrência do evento danoso. A ultrapassagem 

feita de maneira inadequada também é uma das causas mais comuns de 

acidentes de trânsito, sendo, portando, considerada uma manobra de 

altíssimo risco, ofensiva aos princípios trazidos pelo Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB, em especial à segurança viária. Outrossim, não se pode 

esquecer que o contrato de seguro em questão, na cláusula 06, item b, 

menciona que: 6. OS BENEFÍCIOS DO PAM NÃO SE APLICAM AOS 

SEGUINTES EVENTOS: (...) b) Eventos danosos decorrentes da 

inobservância das leis em vigor, como dirigir sem possuir carteira de 

habilitação ou estar com a mesma suspensa, ou ainda, não ter habilitação 

adequada conforme categoria do veículos, dentre outras previstas na 

legislação vigente. Ponderando as previsões legais e contratuais acima 

apontadas, vislumbra-se que o requerente possuía ciência das hipóteses 

em que a requerida não se responsabiliza pelas perdas e danos advindas 

da conduta por ele adotada. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N 

Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014893-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

ANTONIO FERREIRA DE FRANCA 19511809334 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014893-32.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA DE FRANCA 19511809334, ANTONIO 

FERREIRA DE FRANCA REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAUDE Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de "REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
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(OBRIGAÇÃO DE FAZER)" proposta por Antonio Ferreira de França 

195.118.093-34– MEI e Antonio Ferreira de França em desfavor de SUL 

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE. Fundamento e decido. Mérito 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do 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 da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O primeiro 

Reclamante alega que mantinha um contrato de plano de saúde 

empresarial com a requerida desde 2014, porém em 30.08.2017 solicitou o 

cancelamento do plano com a quitação de todos os débitos, motivo pelo 

qual desconhece a origem do débito no valor de R$ 6.239,55 (seis mil, 

duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), que foi 

incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Já o segundo reclamante aduz 

que na figura de microempresário individual teve um financiamento de 

veículo automotor negado pela concessionária “Ariel”, pois o nome da sua 

empresa estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo 

qual postula indenização por danos morais. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

referente ao uso do serviço que é ofertado pela mesma, bem como a 

obrigação de pagar o débito inadimplido. A reclamada apresentou nos 

autos as condições gerais do contrato entabulado entre as partes, bem 

como que os reclamantes estavam cientes que o cancelamento imotivado 

do plano somente pode ocorrer após a vigência do período de carência e 

mediante comunicação por escrito, com o mínimo de 60 (sessenta) dias de 

antecedência, que legitimam a cobrança do débito inscrito nos órgãos de 

restrição ao crédito. Nesse passo, cabe mencionar, que não se trata de 

vontade da reclamada, mas de cumprimento da lei e das regulamentações 

administrativas que impõe a necessidade de garantir a cobertura do plano 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da solicitação e cancelamento, 

de modo que não há que falar em abusividade, já que não coloca o 

consumidor em desvantagem em relação à fornecedora. A referida 

cláusula encontra embasamento no artigo 17 da Resolução 195/2009 da 

ANS, a qual dispõe, “in verbis”: Art. 17 As condições de rescisão do 

contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de 

assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também 

constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os 

contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão 

ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a 

vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra 

parte com antecedência mínima de sessenta dias. O que se percebe que 

existe um intervalo obrigatório entre a denúncia do contrato e a efetiva 

extinção, uma vez que a reclamada está obrigada a continuar cobrindo os 

riscos contratualmente previstos em contrato. Nesse sentido: Embargos à 

execução – Plano de saúde – Cancelamento do contrato a pedido do 

contratante – Ausência de prova de solicitação por telefone – Validade da 

cláusula contratual que estipula o prazo de 60 dias para a rescisão 

imotivada – Resolução Normativa 195/2009 da ANS (artigo 17) – Sentença 

mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP - 

Acórdão Apelação 1014253-80.2017.8.26.0001, Relator(a): Des. Marcia 

Dalla Déa Barone, data de julgamento: 18/09/2018, data de publicação: 

18/09/2018, 2ª Câmara de Direito Privado) Com efeito, o primeiro 

reclamante pediu o cancelamento do contrato em 30.08.2017, quando já 

tinha vencido a mensalidade do mês de agosto/2017, e levando em 

consideração o prazo de 60 (sessenta) dias, as faturas dos meses de 

setembro/2017 e outubro/2017 devem ser consideradas como legitimas. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema 

PJE. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012659-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PINHO DE MORAES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN OAB - MT24571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012659-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDE PINHO DE MORAES MOURA REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA Vistos, etc. Noticia a requerente, em síntese, que não 

possui nenhum vínculo contratual com a requerida, mas vem recebendo 

incessantes ligações de cobranças por débito de responsabilidade de 

terceiro. A requerida, em defesa, alegou ausência de provas, pois a parte 

requerente não comprovou o excesso de ligações. Houve apresentação 

de impugnação. É o necessário. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Mérito. Trata-se de ação indenizatória por 

danos morais sob o argumento que recebeu diversas ligações de 

cobrança pertencente a terceiro de modo indevido. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Em que pese a requerente não tenha apresentado o histórico de ligações 

do terminal telefônico nº (065) 3055-3399, verifico que a mesma 

necessitou procurar a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos 

Direitos do Consumidor – PROCON-MT para requerer a retirar da sua linha 

telefônica do banco de dados da empresa requerida tal como a 

interrupção de ligações de cobrança. Em resposta administrativa, a 

requerida aduziu que promoveu a retirada do ramal da sua base de 

informações comerciais, bem como não seriam mais enviadas mensagens 

de publicidade. Veja-se: “Olá, Cleide. Localizamos seus dados e 

realizarmos a retirada de nossas bases de informações comerciais. Não 

serão mais enviadas mensagens de publicidade em seu telefone ou 

demais endereços de contato. Pedimos desculpas por eventuais 

transtornos.” (Resposta produzida pela requerida na via administrativa - 

conforme original – ID 25143889) Assim, resta claro que a requerida 

possui em seu sistema o número telefônico da requerente. Bem assim, a 

requerida não apresentou nenhum histórico de ligações, com datas e 

horários das ligações feitas ao terminal telefônico da requerente, ou outra 

prova que demonstrasse a inexistência ou até mesmo a inocorrência do 

excesso de ligações mencionado na inicial. Não o fazendo, presumem-se 

verdadeiras as alegações postas na inicial, o que rende ensejo a exclusão 

do número do telefone da requerente do banco de dados da requerida. 

Quanto ao pedido de danos morais, comporta acolhimento, pois diante de 

tais fatos narrados, entendo, que a hipótese apresentada enseja fixação 

de verba indenizatória, a fim de reparar danos morais frente aos 

transtornos vivenciados pela autora, uma vez que restou caracterizada a 

falha na prestação dos serviços decorrente do excesso de ligações que a 

requerente recebeu cobrando dívida de uma pessoa desconhecida, o 

insucesso pela reclamação na via administrativa com finalidade de 

resolver presente a questão e, por fim, pela necessidade de judicialização 

da presente demanda. 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. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a 
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condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 1.500,00 ( 

mil e quinhentos reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Quanto ao pedido de aplicação das astrientes, opino 

pelo seu indeferimento, visto que a relação de ligações juntada no ID 

26533080 não é prova hábil para comprovar o descumprimento da ordem 

judicial, pois o referido documento foi produzido pela requerente de modo 

manuscrito e unilateral. Pelo exposto, decido pela parcial procedência do 

pedido deduzido na inicial para: a) determinar que a requerida promova a 

exclusão do número telefônico pertencente a requerente do seu sistema; 

e b) condenar a requerida a pagar à parte requerente R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Confirmar a liminar concedida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015121-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEINE MARTHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015121-07.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLEINE MARTHA RIBEIRO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Marlene Martha Ribeiro em 

desfavor de Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Mérito Diz a reclamante que foi surpreendida com 02 (duas) 

faturas de consumo cobrando valores exorbitantes, uma no valor de R$ 

423,32 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), 

referente ao mês de setembro/2019 e outra no valor de R$ 1.378,32 (um 

mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao 

mês de outubro/2019, que alega serem indevidas, pois estão superiores 

ao seu consumo real. Em defesa, a requerida sustenta que procedeu 

cobrança com base no real consumo do serviço, medido e lido por 

aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. Sustenta 

também, que no dia 14.10.2019, procedeu vistoria no imóvel e verificou 

que havia vazamento antes do hidrômetro, os ponteiros do aparelho 

medidor estavam soltos e, por fim, detectou possível vazamento interno. 

Transcrevo a conclusão da vistoria: “Conforme vistoria realizada na 

ligação não foi encontrado nenhuma derivação mas possui um ponto de 

vazamento ante do hidrômetro no registro do cavalete nessecita da 

substituição do mesmo, passar para equipe de carro realizar a troca do 

registro de ferro poém hidrômetro A06L107708, leitura 1267, se 

encontrava com os ponteiros soltos, foi realizado a troca corretiva para 

Y19S455192, leitura 0000, foi realizado o teste de vazamento interno na 

presença da Sra merleine foi dectectado possível vazamento entre o 

cavalete até a caixa dágua, foi orientado a mesma fazer um ligação interna 

de forma aérea tirar foto e enviar para confirmar, porém ligação ficou ativa 

e lacrado.” (Parecer da vistoria emitido pela requerida - conforme original – 

sic – ID 27685227) Assim, restou claro que o hidrômetro da requerente 

não estava em perfeita condição de uso, pois foram encontradas várias 

irregularidades no momento da vistoria, sendo elas: a) vazamento antes 

do hidrômetro, b) os ponteiros do aparelho medidor estavam soltos e c) 

possível vazamento das instalações internas. Em análise ao histórico de 

pagamento apresentado por ambas as partes, verifico que a cobrança 

exorbitante é fato incontroverso, pois a requerente não possui nenhum 

consumo similar ao impugnado neste processo. Diante disso, permite 

concluir, por razoabilidade, que houve, de fato, irregularidade na aferição 

de consumo durante os meses de setembro e outubro/2019. Aplica-se à 

espécie a inversão do ônus da prova, porque a requerida é que detém 

condições técnicas para analisar o real consumo e enviar nova fatura. 

Alegando a parte requerente a incidência de consumo atípico, cumpria à 

requerida encaminhar técnicos ao local, para detectar e demonstrar a 

causa do aumento inesperado do registro de consumo de água, fato que 

não ocorreu nos autos. Na hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer 

que houve falha da empresa requerida, justificadora do não pagamento 

das faturas, na forma como foram emitidas, comportando a retificação das 

faturas com valores elevados. No mesmo sentido assevera o julgado 

abaixo: EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –SERVIÇO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA 

MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO 

MORAL – RECONHECIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – 

CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES 

ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE DO 

SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Existindo nos autos provas suficientes ao deslinde da questão, 

desnecessária a realização de perícia, sendo acertado o julgamento 

antecipado da lide, em homenagem aos princípios da celeridade e 

economia processual. A elevação do consumo de água, sem fator que a 

justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes 

da fatura para a média de consumo. A interrupção no abastecimento do 

serviço essencial e a inscrição do nome do autor decorrente de faturas 

impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o 

reconhecimento de dano moral indenizável. O valor da indenização por 

dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 1005205-06.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no 

DJE 11/07/2019) E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA 

DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS - SUSPENSÃO INDEVIDA NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Se o consumo apurado na residência do 

consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar 

a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos 

meses anteriores.2. É indevida a suspensão do fornecimento de água 

quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas 

pelo consumidor. Dano moral configurado. 3. Com relação ao valor 

indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na 

sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, 

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos 

transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso 

conhecido e não provido. (N.U 8010000-15.2016.8.11.0022, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 03/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019) Sendo assim, o 

reconhecimento de inexigibilidade dos débitos é medida que se impõe. 

Nesse passo, as faturas dos meses de setembro e outubro/2019 devem 

ser retificadas, com a finalidade de evitar o enriquecimento indevido da 

requerente, pois a mesma usufruiu do serviço prestado pela requerida. 

Assim, a retificação deverá levar em consideração a média aritmética dos 

últimos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico registrado. A parte 

reclamante pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Apesar do aborrecimento pelo qual a parte 

requerente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para 
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caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças 

encaminhadas pela parte requerida lhe causou qualquer prejuízo, pois 

esta não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não 

demonstrou ter ocorrido o corte de água de modo indevido, não sofreu 

qualquer tipo de cobrança vexatória, muito menos demonstrou quantas 

vezes procurou a requerida para regularizar a presente situação, com 

isso, não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não 

teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum 

de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor 

que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera 

íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos 

morais, sob pena de banalização do nobre instituto. Ante o exposto, com 

fulcro no com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela parcial procedência dos pedidos para: a) declarar a 

inexigibilidade das faturas dos meses de setembro/2019 e outubro/2019; e 

b) determinar que a requerida retifique as faturas dos meses de 

setembro/2019 e outubro/2019, com base na média aritmética dos 06 

(seis) meses anteriores ao consumo atípico, concedendo o prazo de 30 

(trinta) dias para o seu adimplemento. Ratifico a liminar concedida nos 

autos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de 

sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio 

Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004066-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GECI DE OLIVEIRA REQUERIDO: ASBAPI-ASSOCIACAO 

BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Geci 

de Oliveira em desfavor de ASBAPI – Associação Brasileira de 

Aposentados, Pensionistas e Idosos. Fundamento e decido. Mérito Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do 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 da autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e 

indenização por danos morais e materiais, por compensação de falha na 

prestação de serviço da requerida. A parte Reclamante alega que foi 

surpreendido com 04 (quatro) descontos diretamente de benefício 

previdenciário no valor de R$ 24,11 (vinte e quatro reais e onze centavos) 

cada um, que alega serem indevidos. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos descontos por 

meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

referente a mensalidade de sócio da associação. A reclamada apresentou 

nos autos a ficha de adesão e devidamente assinado pela parte autora e 

cópia do documento pessoal, que legitimam os descontos na folha de 

pagamento do benefício previdenciário. Quanto à assinatura aposta na 

ficha, se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já 

que a semelhança na assinatura apresentada nos documentos juntados 

aos autos dispensa aludido recurso. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da relação jurídica e, 

por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade dos descontos. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema PJE. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da Silva 

Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010996-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANISE CRISTINA SOUTO LOPES (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):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010996-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVANISE CRISTINA SOUTO LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Ivanise Cristina Souto Lopes 

em face de Telefônica Brasil S.A. Fundamento e decido. Preliminar 1 - Do 

comprovante de endereço Em que pese a parte autora tenha juntado 

comprovante de endereço em nome de terceiro, há, em conjunto, a 

indicação, de modo que é possível atribuir competência territorial do 

Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, 

notadamente porque comprova que a reclamada exerce suas atividades 

nesta comarca. Dessa forma, rejeito a presente preliminar. 2 - Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova A relação em exame 

enquadra-se nas disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor, que prevê, dentre outros, a inversão do ônus probatório, na 

forma do art. 6º, VIII, quando verossímil a alegação ou quando se verificar 

a hipossuficiência. Deste modo, afasto a tese aventada pela reclamada e 

entendo presente a condição necessária para a aplicação da inversão do 

ônus probatório, tendo em vista a norma aplicável à espécie. Mérito Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 336 e 341 do 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. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 103,11 

(cento e três reais e onze centavos). No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por 

meio de elementos de provas que indicam a validade do negócio jurídico e 

a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. A 

reclamada comprovou a legitimidade da cobrança referente a relação de 

contratual existente entre as partes, trazendo aos autos telas sistêmicas 

contendo o nome, os dados da requerente, pagamento de várias faturas e 

relatório de utilização da linha telefônica. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 
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majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via print na tela do 

computador, mas sem a assinatura da reclamante, o fato é que, no caso 

em concreto, demonstrou-se que a reclamante chegou a utilizar os 

serviços da requerida, a pagar algumas faturas de consumo. Se pagou, é 

porque mantinha e manteve a relação com a reclamada. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com efeito, sobre o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento do débito 

que está aberto, entendo, pelo seu deferimento, visto que restou 

comprovada a legalidade do débito inscrito no rol de inadimplentes. Não 

observo no caso sub examine os elementos insculpidos no art. 80, do 

CPC, para a incidência da multa por litigância de má-fé, considerando 

neste aspecto o exercício do direito de ação, ao passo que não se trata 

de decorrência lógica da improcedência do pedido. Por consentâneo, 

afasta-se a aplicação da exceção apresentada pelo art. 55, da Lei 

9.099/1995 para a condenação em honorários, tendo em vista que é 

relacionada diretamente a decretação da litigância de má-fé. Por fim, é de 

se registrar que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao 

Crédito e não à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o 

devedor acerca de possível negativação, nos termos da Súmula 359, do 

STJ. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Opino pela procedência do pedido 

contraposto, e condeno o requerente ao pagamento da importância 

inscrita no cadastro de inadimplência, R$ 103,11 (cento e três reais e onze 

centavos), qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação 

inadimplente. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, arquivem-se. Publicada no sistema PJE. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do Nascimento da 

Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011612-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TAVARES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011612-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO TAVARES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. O requerente noticia que comprou 

passagem aérea para o dia 20.06.2019, com o seguinte trecho: Salvador – 

Brasília, com saída prevista às 21h20 e chegada às 23h15, contudo o voo 

sofreu atraso e, por tal razão, só conseguiu sua reacomodação no voo 

que partiria às 12h10, do dia 21.06.2019, com chegada prevista às 15h05. 

Relata que seu objetivo era chegar ao aeroporto de Brasília no horário 

contratado, pois sua filha Ana Beatriz, de 13 anos, estaria a sua espera. 

Informa que na data de 21.06.2019 houve novo atraso de 03 (três) horas 

e, por consequência, somente conseguiu chegar ao seu destino final às 

18 horas, isto é, com aproximadamente 19 horas de diferença do horário 

original. Diante dos fatos narrados, pleiteia reparos pelos transtornos 

experimentados. Em contestação, a requerida aduz a ocorrência de 

manutenção da aeronave não programada, que ofereceu toda a 

assistência ao requerente e que inexiste o dever de indenizar. Não houve 

impugnação. É o necessário. Fundamento e decido. Mérito. O caso se 

refere à Reclamação com pedido de indenização por danos morais 

formulada pelo Reclamante, visando ser compensado pela falha na 

prestação do serviço da Reclamada, ante o atraso de aproximadamente 

de 19 horas para chegar ao seu destino final. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da autora, impõe-se a inversão do 

ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. A causa única e exclusiva de 

problema técnico na aeronave também não exclui a responsabilidade da 

requerida e o consequente dever de indenizar, haja vista que sua 

responsabilidade decorre do risco da atividade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. 

ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO FORTUITO 

INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA 

DA EMPRESA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. 2. A alegação da Recorrente de que o atraso do voo na ida, 

previamente programado pelo passageiro, teve origem em problemas de 

reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, 

ônus que lhe incumbia, razão porque impossível o acolhimento da 

excludente de responsabilidade. 3. Não restando comprovada a 

ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro por mais de 

cinco horas em relação ao voo previamente contratado configura falha da 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto 

sofridos pelo consumidor. 4. O valor fixado a título de dano moral deve 

considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia 

fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já 

fixados por esta Turma Recursal. 5. No tocante aos juros moratórios, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no 

caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, 

os juros de mora fluem a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, 

J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no 

AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 

21.03.2013). 6. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de 

R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento 

serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso 

improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios 

arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

(TRU/MT, RI nº 0010676-94.2018.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, julgamento em 09.10.2018) Assim, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Registra-se que a requerida prestou assistência 

ao requerente ao realocá-lo em outro voo. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização da importância de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pelo requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. É certo que o tempo livre da vida de alguém é 

irrecuperável, motivo pelo qual, se evidenciado o abuso na conduta do 

fornecedor no momento do atendimento pelo vício do serviço, é possível, 

em tese, a indenização pela aplicação da teoria do desvio produtivo. No 

entanto, na presente hipótese, já foi reconhecida a falha na prestação do 

serviço, bem como no caso deve ser reconhecida somente a ocorrência 

do dano moral in re ipsa por todo o transtorno que requerente passou, 

assim, opino pelo indeferimento do pedido de condenação em danos 

morais pelo reconhecimento da teoria do desvio produtivo. Quanto aos 

danos materiais, comprovada as despesas realizadas opino pelo 

deferimento, com isso, deve ser restituído à parte reclamante o valor de 

R$ 488,32 (quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos). 
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Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m, a partir da citação válida; e b) condenar a requerida a 

restituir ao autor o valor de R$ 488,32 (quatrocentos e oitenta e oito reais 

e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, valor que deve ser 

corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo S E N T E N Ç A 

Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Antônio Veloso Peleja Júnior Juiz de Direito

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003372-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BURGATT DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003372-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIOGO BURGATT 

DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDI TOCANTINS SILVA POLO 

PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 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: 1003376-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003376-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AURELIO 

AUGUSTO GONCALVES DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 

POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO 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: 4ª 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: 1003377-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003377-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

EZEQUIEL PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELA MARIA 

JULIO 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: 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: 1003391-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALEY LUIZ GUERREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003391-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WALEY LUIZ 

GUERREIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS YULE PARDI 

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: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003392-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VENTURA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003392-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

VENTURA DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI 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: 

11/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003398-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CAROLINE ESQUINELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003398-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALITA 

CAROLINE ESQUINELATO 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: 4ª 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, 29 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: 1004135-91.2019.8.11.0001
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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

Processo Número: 1003414-08.2020.8.11.0001

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:

CONCACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP - EPP (REQUERIDO)

ODONEI RONALDO CONCATTO (REQUERIDO)

WERCILENE CAETANO DE BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003414-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO DIAS FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO 

ANTONIO DIAS FILHO POLO PASSIVO: WERCILENE CAETANO DE BRITO e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003416-75.2020.8.11.0001

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:

RONALDO ADRIANO MORAES FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003416-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: RONALDO ADRIANO MORAES 

FERREIRA 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: 4ª 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, 29 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: 1003418-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003418-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA DE 

JESUS OLIVEIRA 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: 4ª 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, 29 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: 1000381-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000381-10.2020.8.11.0001 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: 

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - MT25020/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 10:50 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002914-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONARA NASCIMENTO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002914-39.2020.8.11.0001 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: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 08:40 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003424-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAIR JUNG 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO POLO 

PASSIVO: ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

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: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1000150-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000150-80.2020.8.11.0001 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: 

JULIANO JOSE OJEDA NUNES - MT23840/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 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, 29 de 

janeiro de 2020.

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 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: DAMIAO 

ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - MT14246-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

10/03/2020 Hora: 14:30 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020626-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020626-76.2019.8.11.0001 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: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021825-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA DOS SANTOS REIS OAB - MT25053/O (ADVOGADO(A))

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1021825-36.2019.8.11.0001 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: 

GILMARA DOS SANTOS REIS - MT25053/O, RANIELY BENITES 

GONCALVES - MT25747/O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 

11:40 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015636-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PALARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN ANDREIA ALBERT (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015636-42.2019.8.11.0001 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) INTERESSADO: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA - MT8312-A , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-14.2019.8.11.0001

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:

SELMA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1002420-14.2019.8.11.0001 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: 

PATRICIA REY CARVALHO - MT12590-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003461-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA ARRUDA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003461-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA LETICIA 

ARRUDA DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO LUIS 

OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA POLO PASSIVO: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª 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, 29 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: 1003464-34.2020.8.11.0001

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:

MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003464-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: MARISA RODRIGUES 

CANAVARROS INFANTINO 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: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003475-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003475-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMAR 

ROSANA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK 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: 

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, 29 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: 1007450-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROZENDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003522-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON THIAGO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003522-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERSON THIAGO 

LEITE DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA 

CORREA POLO PASSIVO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

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: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008904-45.2019.8.11.0001 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: 

ARIETE SELLA SIMOES - MT19545/O-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 04/11/2019 

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, 23 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000451-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON ANUNCIACAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018986-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA LUCIANO BUENO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003531-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DE ALMEIDA MURCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003531-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANE DE 

ALMEIDA MURCIA 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: 4ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1000537-95.2020.8.11.0001

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:

REGINA ALVES NOVAIS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

EMANUELLY CRISTINA OLIVEIRA MOTA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000523-14.2020.8.11.0001

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:

ANDRESSA CRISTINA DE LARA BIANQUIM (EXECUTADO)

DEJANANE CRISTINA DIAS DE LARA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação 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:

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))

 

Processo n. 1062129-54.2019.8.11.0041 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 dos(as) Advogados, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:40 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020302-86.2019.8.11.0001

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:

LUCIMAR HENRIQUE DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021378-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (EXECUTADO)

GEYZA KARLA MONTEIRO KARA JOSE (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009412-65.2019.8.11.0041

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

ANTONIO GUILHERME DE LIMA OAB - 358.693.648-68 (REPRESENTANTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INTERESSADO)

 

Processo n. 1009412-65.2019.8.11.0041 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: 

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT0021129A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 14:50 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020688-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAROLINE NEITZEL (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021783-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA VIRGINIA LIMA DE ARRUDA (EXECUTADO)

EDIO BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020723-76.2019.8.11.0001

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:

RONICE FERREIRA HAAGSMA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003538-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003538-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:Ademar Coelho 

da Silva ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADEMAR COELHO 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: 11/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1020301-04.2019.8.11.0001

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:

CAROLINA LIMA VERDE GUIMARAES DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020468-21.2019.8.11.0001

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:

IVANEIDE SANTOS DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-08.2020.8.11.0001

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

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA LAIS EVANGELISTA DA SILVA RIBEIRO OAB - 046.797.291-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

 

Processo n. 1002735-08.2020.8.11.0001 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) REPRESENTANTE: 

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA - MT23106/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:10 , 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, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021582-92.2019.8.11.0001

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:

CARMEN LUIZA BRUSCHI (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021481-55.2019.8.11.0001

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:

AIRTON LEOCADIO ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-27.2020.8.11.0001

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

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

ILSON FERNANDES SANCHES OAB - 041.592.761-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

 

Processo n. 1003167-27.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - MT16786/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 11/03/2020 Hora: 15:20 , 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, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMERVAL TEIXEIRA DE BRITO (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021495-39.2019.8.11.0001

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:

VICTOR MIGUELETE (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021544-80.2019.8.11.0001

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:

MATEUS JOAO WEBER (EXECUTADO)

JOVELINA DE OLIVEIRA WEBER (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021561-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANIZE RONDON (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003564-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIZE TANIA DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003564-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIZE TANIA 

DO ROSARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS 

ANJOS 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: 11/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003564-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIZE TANIA DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003565-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE NUNES 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS 

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: 12/03/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003564-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIZE TANIA DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003566-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO MARCIO 

DE PAULA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS 

DOS ANJOS 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: 12/03/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003564-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIZE TANIA DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003567-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DERCY 

FILGUEIRAS DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE 

SANTOS DOS ANJOS 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: 12/03/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003564-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIZE TANIA DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003568-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GENIVALDO 

MELO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS 

DOS ANJOS 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: 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, 29 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: 1003564-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIZE TANIA DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002782-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLEN DO 

PRADO OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANE SANTOS 

DOS ANJOS 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: CONCILIAÇÃO Data: 

03/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1003576-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT10065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003576-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA 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: 

4ª 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, 29 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: 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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003241-81.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WILMAR CORTEZ REU: BANCO AGIBANK S/A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome e comprove 

que os descontos ainda são realizados, 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: 1013864-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEZIO FIGUEIREDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013864-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDINEZIO FIGUEIREDO CORREA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, Indefiro o pedido 

que consta no ID. 28463184. Intime-se a parte promovente para que 

informe o atual endereço da parte promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Ante a proximidade, retire o feito da pauta de 

audiências. Com endereço nos autos, designe-se nova data para a 

audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-15.2020.8.11.0001

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:

BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002741-15.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES REQUERIDO: 

BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO 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: 1002757-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IARA REGINA FULCO GUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002757-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IARA REGINA FULCO GUI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos instrumento do mandato assinado pela parte autora. 

Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. 
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Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002783-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KRIS KAREN DE SOUZA PINHO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002783-64.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA REU: KRIS KAREN DE 

SOUZA PINHO DA SILVA 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: 1002806-10.2020.8.11.0001

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

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 

(REPRESENTANTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002806-10.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS INTERESSADO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado 

e em seu próprio nome, 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: 1003115-31.2020.8.11.0001

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:

ROSIMEIRE GARCIA ZEFERINO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003115-31.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: ROSIMEIRE GARCIA ZEFERINO 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 do 

representante da empresa 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: 1016582-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO CAMPESTRE 

VIVENDAS MANOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO SANZIONE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016582-14.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA EXECUTADO: CONSUELO SANZIONE DA 

SILVA Vistos, Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto 

ao retorno negativo do AR juntado no ID. 27573342, devendo informar o 

atual endereço da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003205-39.2020.8.11.0001

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 APARECIDA DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003205-39.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: SANDRA 

APARECIDA DA SILVA PEREIRA Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, 

intime-se o exequente para que proceda à apresentação do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 

53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003244-36.2020.8.11.0001

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:

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003244-36.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BLESSING IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: GIOVANNI 

FERREIRA DE VASCONCELOS Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, 

intime-se o exequente para que proceda à apresentação do original do 

título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 

53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003405-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MARIA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003405-46.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA EXECUTADO: SILVANE 

MARIA BARBOSA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, 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). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003455-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA BENEDITA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003455-72.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA EXECUTADO: FATIMA 

BENEDITA FERREIRA DA SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, 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). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003579-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALVES LEMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003579-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

MILTON ALVES LEMES 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: 16:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 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)

 

Processo n. 1016531-03.2019.8.11.0001 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: 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - MT4032-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

22/01/2020 Hora: 08:40 , 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, 12 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003588-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003588-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TEREZINHA LUZ 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGUINALDO ALMEIDA 

SANTOS POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª 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, 29 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: 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))

 

Processo n. 1017840-59.2019.8.11.0001 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 dos(as) Advogados, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 16:10 , 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 
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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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003590-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELTON ANTONIO MARCIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003590-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELTON 

ANTONIO MARCIANO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª 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, 29 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: 1003830-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURRAYNE KETELLEN DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BELO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ MULLER (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003411-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE MESQUITA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLENE BARBOSA FERREIRA OAB - MT23117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1003411-53.2020.8.11.0001 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) REQUERENTE: 

CARLENE BARBOSA FERREIRA - MT23117/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 16:30 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022178-76.2019.8.11.0001

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:

CRISLANE REIS ALVES (EXECUTADO)

 

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: 1001600-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALCANTARA (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: 1001136-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CEOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAÚDE S/A (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: 1003599-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSUE MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003599-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS JOSUE 

MORAES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDMILLA 

MARTINS POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL 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: 4ª 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, 29 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: 1022166-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022203-89.2019.8.11.0001

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:

FRANCIELLE SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015552-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FREITAS DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANCREDO TAVARES LOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015552-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA FREITAS DA SILVA TAQUES REQUERIDO: 

TANCREDO TAVARES LOPES - ME Vistos, Diante da certidão que consta 

no ID. 28483066, intime-se a parte reclamada, por AR, para cumprimento 

da decisão proferida no ID. 28174457. Oficie-se a Diretoria do Foro desta 

Comarca, com cópia da certidão que consta no ID.28483066, para as 

providências cabíveis. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021393-17.2019.8.11.0001

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:

ADILSON SPIES (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, deixou transcorrer o 

prazo em branco. Assim, procedo a intimação da parte exequente para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do débito para 

realização de busca de valores via Sistema BACENJUD.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL ANDERSON NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003612-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHAEL 

ANDERSON NONATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO 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: 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, 29 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: 1003615-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003615-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO DE 

ASSIS MORAES 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: 4ª 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, 29 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: 1003622-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003622-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOLENILSON 

ARIEL SILVA DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 

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, 29 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: 1003623-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003623-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WASHINGTON 

PEREIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA 

BORGES 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: 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, 29 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: 1003050-36.2020.8.11.0001

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

SIDINEI ALVES FERREIRA OAB - 249.510.721-49 (REPRESENTANTE)
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CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

Processo n. 1003050-36.2020.8.11.0001 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: 

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - MT19625-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 17:50 , 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020705-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1020705-52.2019.8.11.0002 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, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/03/2020 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, 29 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003643-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003643-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO BRUNO 

NOGUEIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAISE DO PRADO 

MARQUES DA SILVA 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: 

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, 29 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: 1013864-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEZIO FIGUEIREDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1013864-44.2019.8.11.0001 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: 

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - MT12817-O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 04/02/2020 Hora: 15:40 , 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, 5 de dezembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003649-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON JOSE PADILHA DA SILVA (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. 1003649-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAILSON JOSE 

PADILHA DA SILVA 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: 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, 29 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: 1013147-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA MOURA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo a juntada de preparo recursal. Certifico ainda que expedi 

intimação à parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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))

 

Processo n. 1015697-97.2019.8.11.0001 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: LIGIA 
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IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - PR0081719A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 18/12/2019 Hora: 09:45 , 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, 7 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003657-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINA XAVIER PEREIRA OAB - MT26570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1003657-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELINA XAVIER 

PEREIRA 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: 4ª 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, 29 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: 1007650-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA BISPO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008333-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MATTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-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 DESPACHO Processo: 1008333-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE LUIZ MATTOS CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010379-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (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: 1010379-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELY ALMEIDA RAMOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA 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. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALEY LUIZ GUERREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003391-62.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WALEY LUIZ GUERREIRO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR na qual pretende a parte 

reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender a 

exigibilidade da fatura referente ao mês de janeiro/2018, pois alega ser de 

terceiro e ainda, que a concessionária restabeleça o fornecimento dos 

serviços de energia. Passo análise da liminar. A parte colaciona aos autos 

fatura que aponta que o promovente não residia no imóvel na época do 

fato, tanto que consta na fatura contestada, nome de terceiro. Tendo em 

vista o fato de que a parte reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o 

serviço de fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/2225706-7), no prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o 

Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da fatura objeto da 

demanda, bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de 

promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes, ou 

já tendo feito, que promova a sua exclusão, para o que anoto o prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Impõe registrar que a 

presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento 

das demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes 

ao período objeto da demanda (janeiro/2018). Fixo, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em regime 

de plantão, fazendo constar a presente decisão no mandado. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Decisão 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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003281-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LOURENCO SANTANA DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

Cuida-se de pedido liminar formulado por LOURENCO SANTANA DA SILVA 

na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao 

crédito sob o argumento de que o débito apontado pela parte reclamada OI 

S/A registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo análise da 

liminar. 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, sustenta a parte que o débito não existe, uma vez 

que, não possui débitos com a promovida. Importa ainda considerar que 

não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez 

que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. 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 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$495,22 

(quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), com data 

de inclusão de 16/setembro/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$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003324-97.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ESTFANI PAMELA FAGUNDES DE ARAUJO REU: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por 

ESTFANI PAMELA FAGUNDES DE ARAUJO na qual pretende ter seu nome 

excluído dos cadastros de proteção ao crédito sob o argumento de que o 

débito apontado pela parte reclamada UNIC EDUCACIONAL LTDA 

registrado no rol de inadimplentes é inexistente. Passo análise da liminar. 

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, sustenta a parte que o débito não existe, uma vez que, não 

possui débitos com a promovida. Importa ainda considerar que não há 

muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao 

asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos autos 

qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, o que 

resta documentado nos autos. 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 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$ 749,00 

(setecentos e quarenta e nove reais), com data de inclusão de 

23/dezembro/2016. 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$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003411-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE MESQUITA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLENE BARBOSA FERREIRA OAB - MT23117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003411-53.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: AFONSO HENRIQUE MESQUITA VIEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, O 

pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da cobrança 

levada a efeito pela reclamada em razão de débito que sustenta existir em 

desfavor da parte reclamante pelo fato de que a sua Unidade 

Consumidora estaria registrando quantidade inferior àquela efetivamente 

consumida deve ser deferido. Para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Exame perfunctório da 

documentação acostada com a peça inicial permite constatar que pretende 

a reclamada receber valor que indica como sendo a diferença de 

consumo, porquanto em vistoria realizada no aparelho de medição, 

segundo indica as faturas carreadas aos autos, há os débitos nos valores 

de R$ 1.668,01 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e um centavo) e R$ 

361,59 (trezentos e sessenta e um reais cinquenta e nove centavos). A 

par disso, é cediço que vistorias levadas a efeito pela reclamada, e 

realizadas de forma unilateral, sem a presença da parte interessada e a 

revelia de órgãos administrativos isentos, não possuem validez porquanto 

não se revestem da necessária imparcialidade, de modo que não se 

prestam para estribar a cobrança de faturas cujos valores não há como 

serem impugnados. Se de um lado há em profusão notícias da existência 

de ligações clandestinas e de adulteração de padrões de aferição do 

fornecimento de energia, de outro deve haver um mínimo ético na conduta 

da demandada, haja vista que o procedimento por ela adotado desnatura a 

prova de que está ocorrendo situação irregular na determinada unidade 

consumidora. De fato, a providência adotada pela reclamada impede de 

concluir se houve registro a menor da energia consumida por defeito no 

medidor, ou, ao invés, se teria havido “engenho e arte” do consumidor. 

Contudo, a vista da situação posta, resta claro que o reclamante, 

consumidor, não pode ser prejudicado pela conduta temerária adotada 

pela concessionária requerida. Eis a plausibilidade do alegado. O receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de vir a 
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ter seu nome incluso no rol de inadimplentes em razão de débito que 

contesta judicialmente, eis que originado de conduta unilateral da 

requerida, bem assim, a própria natureza do serviço prestado não permite 

dúvidas de que o fornecimento de energia elétrica se constitui, em serviço 

essencial (Lei nº 7783/89, art. 10, inciso I) e a sua suspensão atingirá o 

demandante de forma assaz deletéria. Ora, frente a tal quadro provocado 

por ato próprio da reclamada, mostra-se impositivo o deferimento do 

pedido. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA para (1º) SUSPENDER a exigibilidade do 

débito apontado pela requerida em desfavor da requerente nos montantes 

de R$1.668,01 (mil seiscentos e sessenta e oito reais e um centavo) e 

R$361,59 (trezentos e sessenta e um reais cinquenta e nove centavos); 

(2º) que se ABSTENHA de promover a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica junto à UC nº 6/1335344-6; e (3º) que se ABSTENHA de 

promover a inclusão dos dados do titular/responsável pela UC nº 

6/1335344-6 nos cadastros de proteção ao crédito. Para caso de 

recalcitrância fixo multa no importe de R$1.000,00 (mil reais) com reversão 

à reclamante. Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no 

mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO VINICYUS ARRUDA ALONSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY GOMES DA COSTA OAB - MT0015934A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MCGF COMERCIO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002989-78.2020.8.11.0001. 

AUTOR: KAYO VINICYUS ARRUDA ALONSO REU: MCGF COMERCIO 

LTDA - ME Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA, na qual busca a parte reclamante que seja a 

reclamada compelida a realizar a entrega do produto “cinco camisetas, 

pedido nº 443135, no valor total de R$181,42 (cento e oitenta e um reais e 

quarenta e dois centavos)”. Passo análise da liminar. 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. Conforme se evola dos autos há documentação 

bastante capaz de conduzir à verossimilhança da alegação vertida na 

inicial, porquanto resta demonstrada a aquisição do produto cuja entrega 

era para ser realizada ainda no mês de fevereiro/2019 e até a presente 

data não foram entregues ao reclamante. A documentação que aparelha o 

pedido serve para demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam 

o deferimento da medida requerida. O perigo de dano é patente, uma vez 

que o produto foi adquirido no mês de fevereiro/2019, até a presente data, 

quase 01 (um) ano após, não teve ainda efetivada a entrega do produto 

adquirido pelo site da empresa reclamada. Por tais razões é que entendo 

presentes os requisitos legais para a concessão da medida e de 

conseguinte DEFIRO a tutela de urgência para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que proceda a entrega de cinco camisetas, pedido nº 443135, 

no valor total de R$181,42 (cento e oitenta e um reais e quarenta e dois 

centavos), conforme consta dos documentos acostados à exordial, no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação. Fixo, desde já, para 

a hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais). Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002962-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA (AUTOR)

ELESANDRA SIQUEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REU)

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (REU)

MENEGUETTI & MORAES LTDA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002962-95.2020.8.11.0001. 

AUTOR: THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA, ELESANDRA SIQUEIRA 

FERREIRA REU: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A, MENEGUETTI & MORAES LTDA Vistos, 

Cuida-se de ação de RECLAMAÇÃO CÍVEL E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(VÍCIO DE PRODUTO) C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES 

DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA formulada por 

THANDERSON SIQUEIRA FERREIRA e ELESANDRA SIQUEIRA FERREIRA 

em desfavor de ELECTROLUX DO BRASIL S/A, FRIOVIX COMERCIO DE 

REFRIGERACAO LTDA e MENEGUETTI & MORAES LTDA Sustentam os 

reclamantes que adquiriram junto à segunda reclamada, produto fabricado 

pela primeira reclamada, vindo este a apresentar vício que o tornou 

impróprio ao uso. Com efeito, conforme disposição expressa do Art. 300 

do CPC, para que se possa conceder a tutela de urgência resta impositiva 

a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. 

Buscando os reclamantes a concessão da tutela de urgência indicada no 

art. 18, §1º do CDC, tenho que para tanto mostra-se imprescindível a 

demonstração de que estão satisfeitos os requisitos para tanto, isto é, a 

evidência do vício; a demonstração da ciência das reclamadas e que não 

tenha havido solução no prazo legal. Colhe-se dos autos que o objeto da 

demanda permanece impróprio ao uso, de modo que superado o prazo 

legal, surge ao consumidor a escolha das hipóteses descritas no art. 18, 

§1º do CDC, de modo que perfeitamente admissível a antecipação da tutela 

no caso em apreço. O risco de dano é latente, pois conforme fez constar 

em sua petição os reclamantes utilizam o Ar Condicionado em seu 

ambiente de trabalho, sendo que a falta do mencionado aparelho por certo 

acarretará em prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades 

profissionais. Por tais motivos é que DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida pelos reclamantes para o fim de determinar às 

reclamadas que promovam a substituição do produto adquirido, qual seja, 

um Cond. Split 18000BTUS Frio 220V 2F LG Libero E + Inverter USUQ 

132CSG3 – 12118 + EVAP. SPLIT 18000BTUS Frio 220V 2F1G Libero E + 

Inverter USNQ 182CSG3 – 12119, de fabricação da primeira reclamada por 

outro de iguais características ou superior, em perfeito estado. Anoto o 

prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da deliberação. Fixo, desde já, 

para a hipótese de descumprimento da medida multa no importe de 

R$1.000,00 (mil reais). Na hipótese de haver a incidência da multa, serão 

as reclamadas solidárias no dever de pagar. Já designada audiência de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003411-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE MESQUITA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLENE BARBOSA FERREIRA OAB - MT23117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando que a parte reclamante está com a energia elétrica 

suspensa desde o dia 22.01.2020 e, ainda, vale observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/1335344-6), no prazo 

de 04 (quatro) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão 

o horário em que encerrada a diligência. Fixo, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). 

Mantenho as demais deliberações da decisão que consta no ID. 28540828. 

Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão, fazendo constar a presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 254 de 407



no mandado. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003376-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003376-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA, AURELIO 

AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: NET SERVICOS 

DE COMUNICACAO S/A, CLARO S.A. I- Cuida-se de demanda na qual a 

parte reclamante postula a concessão de medida liminar para o fim de 

estabilizar a conexão de internet na unidade consumidora dos autores que 

vem deixando de operar por ato devido à reclamada. 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. O primeiro requisito vem atestado pelo obstáculo à 

utilização do serviço em razão de ato que não se pode atribuir à 

reclamante. Ocorre que o serviço apresenta variação de funcionamento 

sem justificativa e bem assim, pelo que se vislumbra, a princípio, ante a 

inexistência de débitos. O perigo de dano se traduz na permanência da 

inoperação eficaz do serviço, sem que para tanto tenha dado causa a 

reclamante. Valendo ainda consignar que a referida linha telefônica tem a 

função de lhe servir como ferramenta de trabalho. Tal fato resta bastante 

para apontar que o indeferimento da medida é que poderá vir a causar 

danos irreparáveis à parte. Ora, não soa jurídico determinar que a parte 

aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa ser, 

estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, com forte 

na norma do art. 300 do CPC, para o fim de DETERMINAR a reclamada que 

promova a estabilização do serviço na residência do reclamante, 

procedendo com as diligências necessárias para que haja o pleno 

funcionamento dos serviços de internet, para o que anoto o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da efetiva intimação. Aplico à parte reclamada, para 

o caso de descumprimento da determinação, multa que fixo no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais). II- Já designada sessão 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: 1003475-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK OAB - MT19815/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003475-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIMAR ROSANA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I- Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA 

DE URGÊNCIA que a reclamante formula em desfavor de CAB Cuiabá S/A, 

postulando a concessão de liminar para que seja determinado o 

restabelecimento do serviço. Defiro a concessão da medida. A parte alega 

que não deu causa aos débitos no período, o qual foi objeto do 

parcelamento contestado, porquanto teria locado o imóvel para terceiro, e 

que, portanto não seria a titular dos débitos, fato que embora não sirva 

para de pronto apontar ilicitude, já indica certa irregularidade na cobrança. 

Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparada em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a suspensão 

da exigência do débito que contesta judicialmente. Posto isso, com forte na 

norma do art. 297 do CPC, DETERMINO seja a parte reclamada intimada 

para RESTABELECER o serviço de abastecimento de água junto à 

residência da parte reclamante (Mat. 366887-8), para o que anoto o prazo 

de 06 (seis) horas, a contar da efetiva intimação. Deverá o Sr. Meirinho 

fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a diligência. 

DEFIRO a suspensão da cobrança das faturas referentes aos meses de 

abril, maio, junho, julho e agosto de 2019. Diante da determinação de 

suspensão da cobrança da fatura contestada, impõe determinar à 

reclamada que não promova a anotação dos dados da reclamante em 

cadastros de proteção ao crédito no que toca ao débito discutido no 

presente feito. Impõe-se registrar que a presente decisão não exime a 

parte reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações 

provenientes do serviço de fornecimento de água, mas tão só suspende a 

cobrança dos valores referentes ao período objeto da demanda (abril, 

maio, junho, julho e agosto de 2019). Anoto para o caso 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 sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-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

 

39 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003050-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIDINEI ALVES FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS na qual pretende a 

parte reclamante a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de 

suspender a exigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro 

e dezembro de 2019. Defiro a concessão da medida. A parte colaciona 

aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os meses 

objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva para de pronto 

apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da parte reclamante. Vale ressaltar que os meses de valores 

igualmente exorbitantes para o reclamante estão sendo objetos de outras 

ações em tramite, e que portanto não são medidas de comparação. Tendo 

em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de buscar 

solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/256240-3) ou já o tendo feito, que promova o seu 

restabelecimento, hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá 

o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança das faturas objetos da 

demanda, bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de 

promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. 

Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de 

realizar o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço 
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de fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos 

valores referentes ao período objeto da demanda (novembro e dezembro 

de 2019). Fixo, na 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- Designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta em juízo. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008712-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008712-15.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS EXECUTADO: 

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial em que se tentou a penhora de valores e bens, sem 

êxito. Pretende agora a parte exequente a inclusão do nome da parte 

reclamada nos cadastros de inadimplentes. De acordo com o art. 782, §3º 

do CPC se mostra possível a inclusão dos dados da parte devedora nos 

cadastros de proteção ao crédito. A respeito, vale ainda transcrever: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS 

E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO 

QUE DEFERIU A INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, §§ 3° e 5°, do CPC/2015. 

PRETENSÃO DE CANCELAMENTO FUNDADO NO § 4º, AFIRMANDO A 

EXISTÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, foi determinada a 

inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes com base 

no art. 782, §§ 3° e 5°, do CPC/2015. Conquanto o § 4º estabeleça que a 

inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se 

for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro 

motivo, os escassos elementos constantes dos autos não permitem 

concluir que o cumprimento de sentença esteja integralmente garantido por 

penhora, ônus que competia à agravante e do qual não se desincumbiu 

neste recurso. Logo, é impossível provê-lo com base em meras 

alegações. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: AI 21358650520168260000 

SP 2135865-05.2016.8.26.0000, Relator Adilson de Araujo, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Julgamento em 23 de Agosto de 2016) Dessa feita, acolho 

o pedido aviado na manifestação de Id. 28396619, com fulcro no art. 782, 

§3º do CPC, para determinar a expedição de ofício ao SERASA para 

inclusão dos dados da parte reclamada no valor atualizado do débito. 

Defiro, também, o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias 

para a busca de bens passíveis de penhora, portanto, arquive-se, 

trazendo concluso após manifestação da parte. Intimem-se. Cumpra-se. 

João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011251-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON REIS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011251-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: GLEISON 

REIS DE ANDRADE I- Cuida-se de Ação de Cobrança. II- Com efeito, 

conforme se colhe dos autos a parte reclamada reside na comarca de Rio 

Branco e a demanda fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto 

que na presente hipótese o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado 

Especial. Explico. A regra geral prevista no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, é de 

que a demanda será proposta no domicílio do réu. Nesse enfoque, resta 

cogente o reconhecimento da incompetência desse Juizado, porquanto a 

parte reclamada reside em comarca diversa. De outra banda, encontra-se 

permissível em se tratando do Juizado Especial Cível o reconhecimento “ex 

officio” da chamada incompetência relativa, tal o que emana do Enunciado 

nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: ENUNCIADO 89 - A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

III- Destarte, reconheço a incompetência desse Juizado Especial Cível para 

processar e julgar a presente demanda, determinando de pronto a 

extinção do feito. Intime-se a parte reclamante. Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-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: 1021356-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021356-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA MELO REQUERIDO: CENTRAIS 

ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos, Fora determinado que o autor 

emendasse a inicial a fim de trazer documentos essenciais à propositura 

da ação, sob pena de indeferimento. Contudo, permaneceu inerte. Desse 

modo, é nítida a inépcia da inicial por ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, motivo pelo qual deve ser de plano 

indeferida, nos moldes do parágrafo único do art. 321 do CPC, pois não 

cumpre o requisito do art. 320 do CPC. Face ao exposto, JULGO EXTINTA 

a presente reclamação, com fulcro nos artigos 485, I e 330, I do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Arquive-se. Cumpra-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: 1016860-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016860-15.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: GILSON DE 

SOUZA SOARES 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 
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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: 1002592-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON JONES PEREIRA OAB - 982.476.461-53 (REPRESENTANTE)

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002592-19.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: F. C. P. REPRESENTANTE: ADAILTON JONES PEREIRA REU: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante, representada por seu genitor postula 

a presente RECLAMAÇÃO- DANOS MORAIS E MATERIAIS - EXTRAVIO DE 

BAGAGEM- CANCELAMENTO DE VOO. Conforme se evola da norma legal 

constante do art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, não serão admitidos como 

parte nos juizados especiais dentre outros, os incapazes, situação na 

qual se enquadra o reclamante. Conforme se colhe da documentação que 

aparelha a inicial, o reclamante registrou nascimento em data de 

17/fevereiro/1997, contando atualmente com 16 anos, logo, não ostenta 

ainda a capacidade civil, conforme comando presente na norma do art. 4º, 

inciso I do CC. Assim é que não se pode admitir seja a demanda proposta 

por pessoa que não pode servir como parte, ainda que representada, em 

razão da incapacidade civil e do comando legal presente na lei de regência 

(Lei nº 9.099/95). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito e o faço com fulcro na norma do art. 51, inciso IV da Lei nº 

9.099/95, eis que é a parte reclamante incapaz para os atos da vida civil, 

encontrando óbice a que seja parte em procedimento que tramita no 

Juizado Especial Cível. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, 

arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017936-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CESAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017936-74.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: AMILTON CESAR 

DIAS DA SILVA 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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018113-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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

 

PROCESSO: 1018113-38.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MARCIA 

CONCEICAO DA CRUZ RECLAMADO(A): ITAU UNIBANCO 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 257 de 407



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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018307-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA TOLEDO (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):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

11376PROCESSO: 1018307-38.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: MARIA 

APARECIDA FERREIRA TOLEDO 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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017971-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENELUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1017971-34.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: GENELUCIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA 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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018337-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO MARTINS ZOZOMAZORE (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

 

11376PROCESSO: 1018337-73.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: THYAGO 

MARTINS ZOZOMAZORE 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 
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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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007390-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE OLIVEIRA PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1007390-57.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME EXECUTADO(A): LUCIA DE OLIVEIRA PAULINO 

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: 1018431-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018431-21.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LENAMARA 

ROCHA MONTEIRO EXECUTADO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

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. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004226-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY CULCA CORREIA BERTOLOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEME EVENTOS E FORMATURAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004226-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDERLY CULCA CORREIA BERTOLOTI REQUERIDO: 

LEME EVENTOS E FORMATURAS I – Dispensado o relatório, por força do 

artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. II – Cuida-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR e DANOS MORAIS” 

formulada por VANDERLY CULCA CORREIA BERTOLOTI em desfavor de 

LEME EVENTOS E FORMATURAS por ato a ela atribuída. Questão que 

prefere às demais diz com as condições da ação, o que na hipótese dos 

autos não resta satisfeita, especificamente em relação à legitimidade ad 

causam da parte reclamada. Nada obstante a parte reclamante se levante 

contra a reclamada LEME EVENTOS E FORMATURAS ao argumento de 

que a reclamada não cumpriu com o contrato celebrado, experimentou a 

parte reclamante a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao 

crédito. Entendo que na hipótese verificada na inicial não resta possível o 

prosseguimento da demanda por reconhecida ilegitimidade de parte. 

Conforme se infere da documentação que aporta aos autos a inscrição 

efetivamente ocorreu, restando ela induvidosa, dado ao extrato juntado. 

De igual forma não há qualquer adminículo de dúvida de que a pessoa que 

promoveu a inscrição dos dados da parte reclamante, frise-se, sem 

adentrar à validade do ato, foi outra que não a reclamada na presente 

demanda. Assim é que não há a possibilidade de autorizar o trâmite 

processual em face da reclamada por ato que não se pode atribuir a ela, 

dado ao próprio documento carreado aos autos que indica que a pessoa 

responsável pela inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito foi 

terceiro estranho ao feito. Por tais argumentos é que vislumbro de pronto a 

ilegitimidade passiva da reclamada para figurar no polo passivo da 

demanda. Tal situação tende a dar ensejo aos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis para o fim de não macular todo o trâmite 

processual, porquanto se assim seguir a demanda, ao final essa será a 

mesma decisão a ser prolatada futuramente. Daí que em face da 

reclamada não se colhe a sua pertinência subjetiva para compor a lide, 

especificamente no polo passivo. III – Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Revogo 

a liminar concedida. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013019-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CHRISTINY AMARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013019-12.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JOZAIR JOSE DOS SANTOS EXECUTADO: FLAVIA 

CHRISTINY AMARO Vistos, Informado o pagamento do débito, com fulcro 

no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Arquivem-se os autos. 

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: 1003375-11.2020.8.11.0001

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:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1003375-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEPHANY 

QUINTANILHA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEPHANY 

QUINTANILHA DA SILVA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 
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COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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: 15:40 , 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: 1003395-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARY BONAVIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003395-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSI MARY 

BONAVIGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARESSA DE OLIVEIRA 

VOGADO 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: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003401-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA CAROLINE ESQUINELATO (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. 1003401-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALITA 

CAROLINE ESQUINELATO 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: 5ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003407-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIBOURO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003407-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LIBOURO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003410-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIBOURO (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. 1003410-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE LIBOURO 

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: 5ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003417-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003417-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANO 

ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA 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: 5ª 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, 29 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: 1003428-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RIBEIRO DOS SANTOS (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)

 

PROCESSO n. 1003428-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADMILSON 

RIBEIRO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003437-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003437-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO DE 

SOUZA OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SOUZA BORGES POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS 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: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003447-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003447-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONIZIO 

RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JACKSON 

RAPHAEL DELLA VALENTIN 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: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003457-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIANE CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003457-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEYCIANE 

CONCEICAO DE ALMEIDA 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: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003504-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INES METZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES CAVALCANTE GOMES (REU)

 

PROCESSO n. 1003504-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INES METZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER JOSE MENEZES ALVES POLO 

PASSIVO: MOISES CAVALCANTE GOMES 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, 29 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: 1003520-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003520-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLY PEREIRA 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003555-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GARCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003555-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI GARCIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA POLO PASSIVO: COMATI COMERCIAL DE 

ALIMENTOS 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: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1005052-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º 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 Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1005052-13.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MARCUS VINICIUS SOUZA 

LIMA Endereço: DAS BROMELIAS, 185, COND FLORAIS CUIABA, 

FLORAIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-904 POLO PASSIVO: Nome: EDSON 

AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, 1949, - DE 791 AO FIM - LADO ÍMPAR, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-500 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 29 

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: 1003581-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003581-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA TEREZA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LIDIA MARTINS 

NOGUEIRA OLIVEIRA POLO PASSIVO: AYMORE 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: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003584-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR VINICIOS SOUZA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003584-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HIGOR VINICIOS 

SOUZA LEAL DOS SANTOS 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: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003593-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALICA SILVESTRE DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003593-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

SIDALICA SILVESTRE DA ROCHA 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: 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, 29 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: 1003606-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SEBASTIAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003606-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

SEBASTIAO MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 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, 29 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: 1002131-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PREDEBON (REQUERENTE)

ANA CAROLINA BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA OAB - MT12822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPODO LIMITED (REQUERIDO)

AIGLE AZUR (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002131-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO PREDEBON e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª 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, 29 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: 1002131-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PREDEBON (REQUERENTE)

ANA CAROLINA BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA OAB - MT12822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPODO LIMITED (REQUERIDO)

AIGLE AZUR (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002131-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO PREDEBON e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª 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, 29 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: 1003608-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROSSANI TEODOZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003608-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITON 

ROSSANI TEODOZIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

CAMARGO DA SILVA POLO PASSIVO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS 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: 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, 29 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: 1003609-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003609-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FELIPE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA 

DE MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1011416-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO PREDEBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA OAB - MT12822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011416-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO PREDEBON e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA POLO PASSIVO: AVIANCA 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: 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, 29 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: 1011416-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BORGES GONCALVES (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO PREDEBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA OAB - MT12822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011416-98.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO PREDEBON e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA POLO PASSIVO: AVIANCA 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: 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, 29 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: 1003611-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA OLIVEIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003611-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIRA OLIVEIRA 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE 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: 5ª 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, 29 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: 1003618-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003618-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA REGINA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
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NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 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, 29 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: 1003630-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRLEY PINHEIRO KRETLI OAB - MT11750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003630-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO AUGUSTO 

DA SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IRLEY PINHEIRO 

KRETLI 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: 5ª 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, 29 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: 1011176-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AUGUSTO SILVA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º 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 ADAUTO DOS SANTOS REIS PROCESSO n. 

1011176-12.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.101,07 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GERALDO AUGUSTO SILVA DA LUZ Endereço: RUA DUZENTOS E 

DEZENOVE, 20, Setor 2, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-240 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: BANCO DO BRASIL 

(SEDE I), SBS QUADRA 1 BLOCO A LOTE 31, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70073-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

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 descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

21/11/2019 Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 25 de outubro de 

2019. (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: 1003641-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DULCINEIA DE ANDRADE E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003641-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

DULCINEIA DE ANDRADE E SOUSA 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: 5ª 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, 29 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: 1007242-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEZA EUFRASIO (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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

23/10/2019 Hora: 16:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 
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audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 19 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010744-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERALINA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE ALBERTO ARCASA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 19/11/2019 

Hora: 09:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 9 de outubro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003662-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003662-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEUSA FATIMA 

ANTKIEWICZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA FATIMA 

ANTKIEWICZ 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: 5ª 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, 29 de 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012828-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE SAID PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA OAB - MT23106/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Informa a parte Reclamante que um mês 

após o deferimento da liminar para restabelecer o fornecimento de energia 

elétrica em sua residência, recebeu uma fatura no valor de R$ 287,97 

(duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) e outra no 

valor de R$ 324,11 (trezentos e vinte e quatro reais e onze centavos) com 

valores referentes ao parcelamento da recuperação de consumo. Diante 

do não pagamento das faturas, a parte autora teve a sua energia cortada 

no dia 27/01/2020, conforme relata no petitório de evento ID. 28487062. 

Pois bem. Ressai do evento 25190153, o deferimento da liminar para 

suspender a cobrança da fatura relativa a recuperação de consumo, as 

quais foram supostamente parceladas e inseridas nas faturas acima 

mencionadas. Desta feita, diante do deferimento da liminar, determino a 

parte Reclamada para RESTABELECER IMEDIATAMENTE o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora n° 6/1057095-0, concernente 

apenas em relação as faturas indicadas no petitório de evento ID. 

28487062, sob pena de multa NO VALOR DE R$ 200,00 em caso de 

descumprimento de decisão. Outrossim, os demais pedidos serão 

analisados em momento oportuno. Intimem-se as partes. Cumpra-se. JÚLIO 

CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que 

amparam a concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte 

reclamante e determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados 

cadastrais (SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017757-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pela parte 

Reclamante no evento ID. 28431771. Desta feita, determino ao Cartório 

para que proceda a retificação do polo passivo, fazendo constar VIVO 

S/A (Telefônica Data), com endereço na RUA MONSENHOR JERÔNIMO, N° 

94, BAIRRO ENGENHO DE DENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20730-110, 

conforme informado no petitório de evento ID 28431771. Designe-se nova 

data de audiência de conciliação. Cite-se a parte Reclamada no endereço 

indicado. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO OAB - MT25101/O (ADVOGADO(A))

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003367-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

KARYNE DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BARBARA 

KARYNE DE FIGUEIREDO, THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO 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: 6ª JEC Data: 17/03/2020 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: 1003370-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RECK DEL RIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PORTO GOMES NETO OAB - MT18524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003370-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS RECK 

DEL RIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SEBASTIAO PORTO GOMES 

NETO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

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: 1003374-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003374-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABEL DE 

FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA VICUNA MOURA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 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: 6ª 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: 1003384-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE CRISTINA MARTINS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1003384-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARYANNE 

CRISTINA MARTINS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIANA LIMA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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: 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: 1003396-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA DA SILVA BALESTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003396-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA DA 

SILVA BALESTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI 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: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003404-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANA DOS SANTOS (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. 1003404-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA 

CRISTIANA DOS SANTOS 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: 6ª 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, 29 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: 1003413-23.2020.8.11.0001

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

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MARTINEZ RIBEIRO OAB - 007.855.661-98 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)
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PROCESSO n. 1003413-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

MARTINEZ RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003415-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE SOUZA FARIA MENDES LACERDA (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. 1003415-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIETA DE 

SOUZA FARIA MENDES LACERDA 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: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003440-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA DA COSTA (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:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003440-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

OLIVEIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA POLO 

PASSIVO: AVON INDUSTRIAL 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: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003450-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADISON APARECIDO DE FRANCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003450-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JADISON 

APARECIDO DE FRANCA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH, CARLOS EDUARDO FRANCA 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: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003469-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAMIRES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003469-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOUGLAS 

RAMIRES SANTOS 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: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003474-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA THOMMEN TELES (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. 1003474-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

THOMMEN TELES 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: 6ª JEC Data: 

17/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003495-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AMALIA SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003495-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

AMALIA SOARES SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 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, 29 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: 1003499-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CARVALHO JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003499-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONALDO 

CARVALHO JUVENAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003513-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003513-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDCARLOS 

LOURENCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA DAL 

PRA 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: 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, 29 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:20 . *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: 1003530-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOURADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ OAB - MT21574/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003530-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

DOURADO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUSA FATIMA 

ANTKIEWICZ 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: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003861-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA 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: 15:10 . *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: 1002991-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERVAL GONCALVES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/02/2020 Hora: 15:45 . *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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005958-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JURADO FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR DE CAMPOS (EMBARGADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada . *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: 1011383-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))
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BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDINEIA BONFIN DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007500-56.2019.8.11.0001

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:

JAISLEYDE LUCAS DA SILVA (EXECUTADO)

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 12:10 . *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: 1003536-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BENEVIDES POYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON GOMES EVANGELISTA OAB - MT19586-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003536-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE 

BENEVIDES POYER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEWTON GOMES 

EVANGELISTA 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: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1001787-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT15963/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 05/03/2020 Hora: 15:50 . *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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020150-38.2019.8.11.0001

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:

ELEN CAROLINA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILMAR SCHRADER OAB - MT2923-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando a petição de exceção de pré-executividade procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002025-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERA NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

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: 10:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021439-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA ORRO ARABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 13/02/2020 Hora: 16:30 . *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: 1003546-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PACHECO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003546-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE PACHECO 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL TERRABUIO 

MOREIRA POLO PASSIVO: AYMORE 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: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 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))
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Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003404-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA DA SILVA BALESTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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: 17/03/2020 Hora: 12:20 . *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: 1003367-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO OAB - MT25101/O (ADVOGADO(A))

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 11:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 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: 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 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 21/02/2020 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017362-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017362-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIELLA VEYGA GARCIA NONATO REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA VISTOS EM CORREIÇÃO Denota-se que a parte Autora 

acostou no ID 28179816 novos documentos. Assim, em obediência ao 

contraditório e à ampla defesa, intime-se a parte Requerida para que se 

manifeste acerca dos documentos novos juntados, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão. Após o transcurso do prazo, conclusos para 

sentença. 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. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. Diante disso, homologo a minuta de 

despacho elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003269-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DE ALMEIDA BARROS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY MIRIAN DE MELO OAB - MT23295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002719-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA ALBANO DOS REIS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 11:20 . *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: 1002764-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 08:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 21/02/2020 Hora: 14:00 . *OBS. As 

audiências de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019171-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA ODONTOLOGICA SANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARKERT (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003561-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNE FRANCA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 271 de 407



FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003561-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARYNE 

FRANCA ARAUJO 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: 6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1008115-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAMOS DE SIQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT5216-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))

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003578-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1003578-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAUROZAN 

CARDOSO SILVA POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 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: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1011133-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA 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: 1003587-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003587-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAXWILL 

OLIVEIRA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUILHERME 

FELIX LENZI POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 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, 29 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: 1008785-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 04/11/2019 Hora: 16:30 . *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: 1008785-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA 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: 1007930-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO MATHEUS DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

 

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 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009211-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS JOSE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1004475-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY SOUZA COSTA DIONIZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003481-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIELLE DIAS DE CARVALHO WOLF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-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 

Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 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: 1003607-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JISLAINE MATOS ORONDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003607-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JISLAINE MATOS 

ORONDINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA CARLA GUARIM 

DA SILVA POLO PASSIVO: CASA BAHIA COMERCIAL 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: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1002306-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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: 10/03/2020 Hora: 17:50 . *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: 1003614-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003614-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA GOMIDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA 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: 17/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003617-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PEREIRA DOS SANTOS COSTA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003617-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BARBARA 

PEREIRA DOS SANTOS COSTA QUEIROZ 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: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1008991-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-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. 
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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: 1003634-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ANTONIA DIAS ESTRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003634-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARINE 

ANTONIA DIAS ESTRAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON 

LISANDRO VEIGA 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: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003644-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE PORTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003644-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LENISE PORTO 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT AFONSO ALVES 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 17/03/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1011838-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

PROMOVIDA 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: 1003651-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003651-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIANE LIMA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 17/03/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003658-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003658-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURIVAL 

ALVES MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO SERGIO 

BARBOSA ROS 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: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003660-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA OURIVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003660-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANGELA 

OURIVES OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATHALIA MEIRA 

TAVARES DE LIMA 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: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002306-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA ALVES MOREIRA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos em Correição Processo em Ordem. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULAÇÃO DE CONTRATO c/c ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA, c/c 

DANOS MORAIS formado pelas partes acima indicadas. O autor alega que 
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o demandado inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativa 

a dívida no valor de R$ 99,90. Assevera que nunca possuiu telefone 

móvel da operadora TIM na modalidade pós-pago, posto que sempre 

utilizou telefones pré-pagos, e que não reconhece o débito. Requer, em 

tutela de urgência, a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, restando evidente 

que se trata de prova negativa, sendo incabível atribuir ao demandante o 

ônus de demonstrar a irregularidade da cobrança. Ademais, não é 

razoável manter a restrição por dívida em discussão. O perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, visto que 

impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro que a 

concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por não 

excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 

sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo juntar, no 

momento da apresentação da defesa, o contrato celebrado entre as 

partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003481-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIELLE DIAS DE CARVALHO WOLF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003481-70.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BIANCA MARIELLE DIAS DE CARVALHO WOLF 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por BIANCA MARIELLE DIAS DE 

CARVALHO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. O demandante alega que ocorreu a suspenção do 

fornecimento de energia elétrica em sua residência, alui que a suspensão 

é indevida, bem como a cobrança imposta. Requer, em tutela de urgência, 

o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, 

bem como se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor merece 

prosperar, porquanto negou a existência da dívida, sendo incabível atribuir 

ao demandante o ônus de provar a irregularidade da cobrança por se 

tratar de prova negativa. Além disso, há indícios de irregularidade da 

cobrança, tendo em vista que alega que a cobrança é indevida. Com isso, 

o requerente demonstrou, neste momento, a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é evidente, uma vez que a concessão do 

pleito ao final ocasionará prejuízo para a parte por se tratar de serviço 

essencial. Ressalto que o deferimento do pedido de urgência não causa 

prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. Nesse 

sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO VIDAL 

CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço. A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) O requerente pleiteia a inversão 

do ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código 

de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. Friso que o requerente se enquadra 

como destinatária final no vertente caso. O artigo 6º, do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados, uma vez que o 

fornecedor possui melhores condições técnicas ou econômicas pra 

produzir provas, sendo imprescindível a inversão do ônus para a 

igualdade entre as partes. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica na residência do autor imediatamente. Determino ainda que 

a requerida se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito em relação aos débitos em discussão. Ressalto que a 

liminar concedida, não abrange cobranças que advirem posteriormente, 

devido ao uso dos serviços. Fixo multa no valor de R$ 200,00 (duzentos 
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reais) por dia para o caso de descumprimento desta decisão, até o limite 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o demandado comprovar a regularidade da cobrança. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-50.2020.8.11.0001
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JADISON APARECIDO DE FRANCA SOUZA (REQUERENTE)
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Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003450-50.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JADISON APARECIDO DE FRANCA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS formada 

pelas partes acima indicadas. O demandante alega que possui a unidade 

consumidora n. 6/2106749-1. Assevera que recebeu cobrança indevidas 

de energia elétrica dos meses de 08/2019 – R$ 1.092,94, 11/2019 – R$ 

414,13; 12/2019 – R$ 602,48; e, 01/2020 - R$ 359,78. Anota que o serviço 

fora religado após o acordo realizado entre as partes. Sustenta que 

desconhece os débitos. Registra que não reconhece como devido as 

cobranças dos meses de agosto, dezembro e janeiro. Requer, em tutela 

de urgência, o cancelamento das cobranças dos meses de agosto, 

dezembro e janeiro, bem como a abstenção de suspensão dos serviços e 

a suspensão das cobranças. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte 

autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais 

sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão 

do autor merece prosperar em parte. Verifica-se que negou a existência 

da dívida, sendo incabível atribuir ao demandante o ônus de provar a 

irregularidade da cobrança por se tratar de prova negativa. O perigo de 

dano é evidente, uma vez que a concessão do pleito ao final ocasionará 

prejuízo para a parte por se tratar de serviço essencial. Ressalto que o 

deferimento do pedido de urgência para abster de suspender os serviços 

não causa prejuízo para a demandada, uma vez que não exclui o crédito. 

Nesse sentido: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1001035-34.2019.8.11.0000AGRAVANTE: IVANEA GRIGORIO 

VIDAL CASTRO AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – 

DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - 

ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA 

INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Tratando-se de suposto débito pretérito de 

consumo de ENERGIA elétrica e verificada a DISCREPÂNCIA nas faturas 

nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência 

para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.A 

declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação 

aprofundada em instrução processual. (N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) No que tange ao pedido de 

cancelamento dos débitos, constato que não merecem acolhimento, já que 

inexiste prova robusta que comprove a irregularidade, neste momento. 

Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada a 

concessão neste momento, nos termos do artigo 300, §3º, do CPC. O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

e determino que o requerido se abstenha de suspender os serviços, bem 

como suspenda as cobranças relativos aos débitos em discussão. Fixo 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de 

descumprimento desta decisão. Não se trata de multa diária. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Sentença
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014145-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EUTIMIA CANDIDA DA COSTA SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A reclamante alega que a reclamada suspendeu o 

fornecimento de energia no dia 16/09/2019, em razão da falta de 

pagamento da fatura em atraso, porém alega a fatura estava atrasada 

apenas alguns dias pois havia vencido no dia 05/09/2019, não havendo 

justificativa para o corte. Aduz que a reclamada enviou notificação prévia 

sobre o corte e que a mesma descumpriu o prazo de 15 dias que havia na 

notificação para que o pagamento fosse realizado. Alega também que 

recebeu uma fatura com vencimento no dia 04/10/2019 no valor de R$ 

684,68 (seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 

aduz ser abusiva tal cobrança com valores desproporcionais aquilo que 

gasta. Ante aos fatos, pede indenização pelos danos morais sofridos e 

declaração de inexistência de débito em relação a fatura com vencimento 

no dia 04/10/2019. Por sua vez, a reclamada alega que a suspensão foi 

devida, por isso estava amparada pelo exercício regular do direito da 
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concessionária, alega também que o corte se deu por culpa do 

consumidor que somente realizou o pagamento da fatura com vencimento 

no dia 06/08/2019 no dia que ocorreu a suspensão dos serviços, gerando 

com isso a inocorrência de ato ilícito, devendo com isso o pleito inicial ser 

julgado improcedente. A reclamada para comprovar o alegado junta cópia 

da fatura do mês com vencimento no mês 8/2019 com o comprovante do 

pagamento somente no dia 16/09/2019, ou seja, no dia em que houve o 

corte. Em análise as provas trazidas pela parte autora e os fatos narrados 

na exordial vislumbro que o corte que ocorreu no mês se setembro se 

referia a fatura vencida no mês de agosto, e não a fatura que venceu no 

mês de setembro, conforme foi narrado. Além do mais, possível analisar 

pelas próprias faturas juntadas pela reclamante que ela paga suas faturas 

em atraso, com isso, não vislumbro elementos que me permitam imputar 

qualquer responsabilidade para a reclamada no presente caso. Em razão 

da inversão do ônus da prova, incumbe a reclamada a comprovação dos 

fatos extintivos do direito da parte autora, consoante dispõe artigo 373, II, 

do CPC, ônus do qual se desincumbiu, uma vez que comprova nos autos 

que a reclamante tem um histórico de pagar suas faturas em atraso. A 

reclamada trouxe relatório que demonstra a data do efetivo pagamento da 

fatura, ou seja, em atraso, sendo assim, restou amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Com isso, a autora não se desincumbiu de provar 

minimamente os fatos alegados, quando a ela incumbia o ônus da prova, 

conforme preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não sem 

propósito, a autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza 

o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é 

viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Com isso, entendo que o 

corte só ocorreu por culpa exclusiva da reclamante que deixou de cumprir 

com o seu dever de pagar sua fatura na data do referido vencimento. Em 

relação ao pedido de inexistência do débito referente a fatura com 

vencimento em outubro de 2019 entendo que o pleito deve ser atendido. 

Em que pese à possibilidade de que o aumento no valor das contas da 

parte autora possa ter ocorrido em razão da utilização excessiva, ou na 

possibilidade de haver acúmulo de consumo, era ônus da ré comprovar a 

razão para o extraordinário aumento do consumo na UC. Logo, em análise 

as provas juntadas nos autos a reclamada não junta qualquer elemento 

que justifique a cobranças dos valores exorbitantes, com isso a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 

373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Além disso, as contas 

juntadas aos autos comprovam uma regularidade na média de consumo, e 

uma cobrança excessiva no mês reclamado. Logo, não se justifica a 

súbita cobrança da quantia, sem qualquer procedimento administrativo 

com ciência e acompanhamento do consumidor a amparar a pretensão da 

concessionária. Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela 

parte demanda, verifica-se que a fatura objeto da ação teve um aumento 

injustificado no consumo, devendo ser readequada. Corroborando: A 

HIPÓTESE VERSA SOBRE SUPOSTO AUMENTO EXCESSIVO NAS 

FATURAS REFERENTES À UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE, O 

QUE ACARRETOU O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DE JULHO DE 2008 E 

A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA 

PERICIAL QUE PODERIA DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA MEDIÇÃO 

DO CONSUMO NO IMÓVEL QUE NÃO FOI REALIZADA. PARTE RÉ QUE 

DESISTIU DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO 

DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. CONFORME DISPÕE O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se 

tratando de relação de consumo, cabia à ré a comprovação da 

regularidade da cobrança, o que não restou demonstrado, eis que desistiu 

da produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. 

Suspensão do fornecimento de água indevido. Inteligência da Súmula 192 

deste Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do 

CDC. Dano moral configurado. (Apelação nº 0024150902128190011 – 

TJRJ, Relator Wilson do Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). 

Assim, considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o 

direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação quanto à declaração de inexistência de 

débitos é medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer 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. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço referente a fatura com vencimento 

em outubro de 2019, o que não houve. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para declarar a inexistência do 

débito do mês de setembro de 2019. 1- DETERMINAR que a reclamada 

proceda à readequação da fatura com vencimento no mês de outubro de 

2019, com base na média dos seis meses anteriores a propositura da 

ação. 2 - OPINO pela improcedência dos danos morais. - Mantenho a 

liminar concedida. 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010905-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DA ROCHA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010905-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONIZIO DA ROCHA PASSOS REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo 

Civil: “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.” Em que pese os argumentos 

narrados pelo embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito 

recursal. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Analisando os autos, constato que a 

sentença não possui erro formal ou material, o que impossibilita o 

acolhimento dos embargos. Friso que o embargante pretende a 

reapreciação do mérito da demanda, sendo inadmissível em sede de 

embargos. Assim, a rejeição é medida que se impõe. Isto posto, CONHEÇO 

dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1.022 do Código de Processo Civil. 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. LETÍCIA BATISTA DE 

SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da 

parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004954-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004954-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILMAR MIRANDA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE 

DESCONTO INDEVIDO proposta por GILMAR MIRANDA DOS SANTOS em 

desfavor de BANCO BRADESCO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Pretende a parte reclamante a declaração de 

inexistência de débitos e reparação por dano extrapatrimonial decorrente 

de cobrança indevida, caracterizada por cobrança de parcela de contrato 

de empréstimo financeiro cuja origem aduz desconhecer. Por outro lado, 

com a contestação não veio nenhum documento que comprove a 

legitimidade dos débitos da parte autora com a reclamada. Pelo contrário, a 

contestação foi apresentada carecendo de documentos que contrariem as 

alegações da parte autora, mormente porque não foi capaz de demonstrar 

a existência de contratação do aludido empréstimo, cujos valores foram 

cobrados. Friso que o demandado deixou de juntar o contrato relativo a 

cobrança no valor de R$ 700,23, restando evidente a irregularidade do 

débito. Essas premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de 

declaração de inexistência de vinculo quanto a débito contido na exordial. 

Reputa-se assim existentes a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

o fato e o nexo causal, restando inequívoca a obrigação de reparar o 

dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

para o fim de DETERMINAR a suspensão dos descontos na conta corrente 

do Requerente no importe de R$ 700,23, bem como DECLARAR a 

inexistência de relação contratual tão somente aos apontamentos no 

importe de R$700,23 e a CONDENAÇÃO do reclamado ao pagamento à 

autor da quantia de R$ 16.755,12 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e 

cinco reais e doze centavos) a titulo de dano material e o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com 

correção monetária a partir desta data e juros a partir do evento danoso, e 

assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013874-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAI SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013874-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODAI SILVA BATISTA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ODAI SILVA BATISTA 

em desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

In casu, é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida 

foi objeto de contrato de cessão. Na peça contestatória a parte reclamada 

afirma que a inscrição deriva de dívida não adimplida que fora contraída 

pela parte reclamante junto à Caixa Econômica Federal e cedida, por 

instrumento próprio. Todavia, verifico que não há comprovação da origem 

do débito, visto que deixou de juntar o contrato celebrado entre o autor e a 

instituição financeira. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Nesse sentido: Recurso Inominado nº.: 

1000828-12.2019.8.11.0040-OC-PJE Origem: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Sorriso Recorrente(s): TAIS CRISTINA MENDES SOUSA 

Recorrido(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Juíza Relatora: Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento: 05/07/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL , QUE DEU ORIGEM 

À CESSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 2.013,38 (dois 

mil e treze reais e trinta e oito centavos) – DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER ARBITRADO EM R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais) – NEGATIVAÇÃO POSTERIOR – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para a validade da cessão de 

crédito , imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da 

regularidade da cessão , o que inexiste nos autos. O contrato de cessão 

transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, 

portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a 

substituir o credor originário. Em sendo apresentado apenas o termo de 

cessão de crédito que não comprova a relação jurídica entre a parte 

Autora e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, 

cuja negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada 

não desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto 

no art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos 

somente mencionando se tratar de uma dependência no banco Losango 

S/A, contudo, não trouxe contrato assinado, e tampouco histórico de 

pagamentos de faturas que demostram o fluxo de utilização . É certo que o 

valor da indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a existência de negativações posteriores. Dano moral reconhecido e 

que deve ser atribuído observando os princípios da gravidade, capacidade 

contributiva das partes e repercussão na vida do consumidor. 

Negativação no valor de R$ 2.013,38 (dois mil e treze reais e trinta e oito 

centavos, devendo ser arbitrada a indenização no valor de R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais), observado a existência de negativação 

posterior. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000828-12.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 

10/07/2019) Por se tratar de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Em que pese existam outras 

negativações (ITAPEVA VII FIDC NP e FIDC IPANEMA VI, cf. extrato 

apresentado), verifico que não se aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por 

se tratarem de negativações posteriores a que está sendo discutida 

nestes autos. Conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior 

deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a 

situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. 

Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim 

inexistente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 
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obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de 

danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação – 09/01/2018 - e correção 

monetária pelo INPC a partir da sentença (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013949-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE BISPO DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013949-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISLAINE BISPO DA SILVA BORGES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, 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, de forma genérica, alega a parte Reclamada que não 

houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

atuora não teria provado tal dano, bem como que a cobrança é 

proveniente de faturas inadimplidas de serviço contratado. Assim, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- 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 não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada trouxe aos autos apenas 

“prints de tela”, sem qualquer condão de fazer prova a seu favor, já que 

produzidos unilateralmente. Ademais, a defesa foi incapaz de sequer 

trazer na contestação a Ficha Cadastral ou o histórico de consumo da UC 

que aduz estar cadastrada em nome da parte reclamante, aduzindo 

genericamente que “...RESTA COMPROVADO QUE A(S) COBRANÇA(S) 

E/OU A(S) NEGATIVAÇÃO(ÕES) EFETUADA(S) PELA ENERGISA 

ESTÁ(ÃO) CORRETA(S), UMA VEZ QUE O(S) DÉBITO(S) 

CORRESPONDE(EM) À UNIDADE DA QUAL A PARTE AUTORA É TITULAR.” 

Friso que sequer a reclamada demonstrou a existência da UC que diz 

estar cadastrada em nome do autor, como alegado em sua defesa. Nesse 

sentido: RECURSO INOMIDADO. ENERGIA ELÉRICA. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDAE DE 

DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE RESIDE EM 

ENDEREÇO DIVERSO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO NCPC. DÉBITO DECLARADO 

INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE NÂO COMPORTA 

READEQUAÇÃO, POIS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71008160061, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 27/11/2018) Por fim, resta devidamente comprovado que 

houve a inclusão do nome da Reclamante no Serasa sem a comprovação 

de que existIsse qualquer vínculo com a empresa requerida, não fazendo 

a Reclamada qualquer prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° 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 em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, 

cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo 

de causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de 

lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em 

sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 
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Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra 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”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, para: A) DECLARAR INEXISTENTE O 

DÉBITO discutido nestes autos nos valores de R$ 437,65 (quatrocentos e 

trinta e sete reais reais e sessenta e cinco centavos). B) CONDENAR a 

parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c 

art. 14 da Lei n.º 8.078/90, com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento disponibilização da negativação – 03/09/2019 - e correção 

monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do STJ). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013235-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOZIELLE LAYS SIQUEIRA DA CRUZ REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINAR Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da prova, 

tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que com ele 

deve ser analisado. 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 CPC. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 187,69 (cento e oitenta e 

sete reais e sessenta e nove centavos), com data de inclusão em 

25/10/2018, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada, 

bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a 

reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno histórico de 

ligações em nome da reclamante. Ocorre que a imagens de suas telas de 

sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou 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 da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, 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 
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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”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé 

e ao pedido contraposto, não merecem 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 rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 3- Determinar a 

exclusão da restrição. 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 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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GEISIANE ESTEFANE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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(ADVOGADO(A))
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OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014394-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEISIANE ESTEFANE DOS SANTOS REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a 

preliminar de retificação de polo passivo para constar como parte 

reclamada a empresa OI MOVEL S/A. 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 CPC. In casu, 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. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

329,78 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), com 

data de inclusão em 25/01/2019, no entanto a requerente não reconhece a 

dívida negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos seus débitos, 

estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a 

ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é 

motivo suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção 

ao crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou 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 da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Portanto, 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”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 
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na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar arguida e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado 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, contado a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 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 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015811-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIENE FLORINDA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar 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 CPC. A propósito, segundo o 

magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O 

autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam 

importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu 

pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são 

indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não 

pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do 

documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, 

depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson 

Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à 

justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando 

entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que 

regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual. No que 

concerne ao pleito sobre arquivamento dos documentos sigiloso juntados 

pela reclamada, entendo que não há necessidade de colocação em pasta 

própria ou confidencia, uma vez que a parte autora alega que não possui 

relação jurídica com a reclamada, com isso não vislumbro elementos que 

possam ferir a vida privada da parte autora ante a juntada de tais 

documentos. 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 CPC. In casu, 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. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 177,77 (cento e setenta e 

sete reais e setenta e sete centavos), com data de inclusão em 

26/11/2018, no entanto a requerente não reconhece a dívida negativada, 

bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a 

reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia 

ensejar a indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou 

contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações 

no que tange ao pagamento dos débitos, estando amparada pelo exercício 

regular do seu direito. Deste modo, a ausência de pagamento ante a 

devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para inserção 

do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. Nesse sentido: Recurso Inominado: 

1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado Especial Cível de Sinop 

Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA Recorrido(s): 

TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou 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 da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 
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RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, 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”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. 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 rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 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 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015995-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDE MARIA DA CONCEICAO GOUVEIA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

PRELIMINARES Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Alega a parte reclamada que a petição inicial 

não veio instruída com comprovante de negativação expedido por órgão 

oficial, sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia 

ser utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. 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 CPC. In casu, 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. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida 

no valor de R$ 101,67 (cento e um reais e sessenta e sete centavos), com 

data de inclusão em 04/08/2016, no entanto a requerente não reconhece a 

dívida negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos, estando 

amparada pelo exercício regular do seu direito. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 

sentido: Recurso Inominado: 1008387-66.2017.811.0015 Origem: Juizado 

Especial Cível de Sinop Recorrente(s): DEOSVALDO FERNANDES VIEIRA 

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/AJuiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 22/04/2019E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da reclamante, possuindo faturas pendentes, conforme telas 

sistêmicas colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que a imagens de 

suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus 

programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as produziu, motivo 

pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou 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 da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA 

– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR- 

JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Portanto, 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 
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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”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. 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 rejeição 

das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos formulados pela reclamante para: 1 – Declarar a inexistência do 

débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do 

nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; 2 - Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça). - Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito,contado a partir do trânsito em julgado, apenas no que se refere ao 

débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 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 9.099/1995. Tamires Freire 

Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011968-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSINEI ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 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 CPC. Trata-se de demanda por meio da qual a 

parte autora busca a declaração de inexistência de débito de R$ 1.956,76 

(Mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada e a 

condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

sofridos. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia do contrato 

devidamente assinada pela reclamante, bem como documentos pessoais 

do reclamante. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante 

deixou de apresentar impugnação e de comparecer à audiência de 

conciliação, sendo assim não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, 

nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. 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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014470-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ODECIL DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida em razão de necessidade de 

produção de prova pericial, tendo em vista que as provas existentes no 

processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 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 CPC. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 
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ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. 

A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente em relação às faturas, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, a reclamada juntou áudio que comprova a 

relação jurídica entre as partes e a contratação realizada pelo reclamante. 

Corroborando com o alegado em sua defesa, no áudio juntado pela 

reclamada o reclamante afirma estar ciente dos valores e plano 

contratado. Instado a se manifestar a reclamante apresentou impugnação 

e mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que demonstram o 

débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento que comprove 

a quitação dos débitos, o reclamante também impugna o áudio juntado nos 

autos, porém não junto nenhum elemento probatório para demonstrar o 

que alega, sendo assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS –COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, defiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé e defiro o pedido contraposto 

realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o pagamento dos 

valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante 

à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 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 

o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. - Opino pela 

procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando 

o reclamante a pagar o valor de R$ 253,65 (duzentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015124-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015124-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA DIAS SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação. Entretanto, o print da tela, não é aceito 

como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações 

telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a contratação dos 

serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou 

o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 
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se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 165,72, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 04/10/2019 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005772-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALANNA RUBIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005772-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALANNA RUBIA FERNANDES REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada (Intimação eletrônica Id. 

23207624, já que possui advogado constituído, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos, porém o comparecimento é 

obrigatório, autorizando, assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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.” POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei 

n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006670-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VICENTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006670-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO VICENTE DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada (Intimação eletrônica Id. 

23689480, já que possui advogado constituído, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada nos autos, porém o comparecimento é 

obrigatório, autorizando, assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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.” POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei 

n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013988-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013988-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA POMPEO DE CERQUEIRA REQUERIDO: 

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Vistos em correição. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Em análise aos 
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elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. In casu, é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. A parte autora afirma que teve o nome indevidamente 

inscrito em cadastro de restrição ao crédito, ressaltando que a cobrança é 

indevida, uma vez que alega desconhecer a origem dos débitos cobrados. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A reclamada demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, já que a parte autora incorreu em situação de inadimplência 

junto a seu contrato de prestação de serviços de plano de saúde. Restou 

demonstrado pela defesa que a reclamante que contratou em 17/07/2013, 

o plano de saúde coletivo, UNIMED FÁCIL MUNICIPAL ENFERMARIA COM 

COPARTICIPAÇÃO, Administrado pela Aliança, empresa atualmente 

incorporada pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., em 

parceria com a operadora UNIMED CUIABÁ, através da entidade sindical 

ASCAF-MT. Restou ainda comprovado que em 19/03/15, a Requerente 

solicitou o cancelamento de seu plano, conforme protocolo: 99TLWM, o 

qual foi efetivado em 30/04/2015. Entretanto, como o plano contratado pela 

autora era na modalidade de coparticipação, foi gerado o boleto referente 

à utilização, em junho/2017, em junho/17, no valor de R$ 20,50 (vinte reais 

e cinquenta centavos), em razão da utilização do plano de saúde 

contratado pela titular, ainda antes do cancelamento efetivado, débito 

somente quitado em 28/11/2019. Logo, restou comprovado que a 

negativação decorrente da inadimplência voluntária da parte reclamante foi 

“baixada” do sistema SERASA, pois em consulta atualizada, nada 

constava em nome da autora. Não vislumbro, portanto, nenhuma 

ilegalidade na negativação do nome da parte autora, uma vez que a 

reclamante em nenhum momento negou vínculo contratual com a empresa, 

bem como restou demonstrado que o pagamento das últimas faturas do 

contrato se deu com enorme atraso, tendo porém a reclamada excluído o 

nome da autora do cadastro de maus pagadores assim que realizada a 

quitação. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO 

DE SAÚDE. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE 

COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. SALDO RESIDUAL. 

PROVA NOS AUTOS. COBRANÇA DAS FATURAS QUE ANTECEDERAM O 

CANCELAMENTO. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO CONFORME ARTIGO 373, I, DO NCPC, EM COMPROVAR O 

ADIMPLEMENTO. COBRANÇA LÍCITA. AUSÊNCIA DE OFENSAS AOS 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA O PEDIDO 

CONTRAPOSTO E IMPROCEDÊNCIA PARA O PEDIDO AUTORAL 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008572620, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em: 28-05-2019) Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência parcial do pedido. 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. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014745-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARTULINA ROSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014745-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BARTULINA ROSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Correição. 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. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, 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. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - 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, demonstrado a 

existência de cadastro e faturas mensais de serviços, das quais indicam 

histórico de pagamentos, bem como registro de atendimento telefônico à 

parte autora, o que caracteriza a existência de vínculo entre as partes e 

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. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CONTRATO DE INTERNET E TELEFONE. CANCELAMENTO NÃO 

EFETUADO. AFIRMAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR DE TER ENTRADO EM 

CONTATO COM A RÉ APENAS UMA VEZ, SOLICITANDO O 

CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA 

OUTRA CIDADE. AUDIO DO ATENDIMENTO A DEMONSTRAR QUE O 

AUTOR DESISTIU DO CANCELAMENTO NO MOMENTO EM QUE 

REALIZADA A LIGAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS MESMO SEM A 

DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO POR SE TRATAR DE 

ASSINATURA COM VALORES FIXOS. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL 

INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO PELA RÉ. VEDAÇÃO DE 

JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE 

REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS DESACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71006444400, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 

27-04-2018) Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do 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. Por outro lado, acolho o 
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pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no referente à 

soma das faturas em aberto, no valor de R$ 101,95 (cento e um reais e 

noventa e cinco centavos), conforme demonstrativo de débitos. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da 

inicial, e ACOLHO parcialmente o pedido contraposto, determinando que a 

parte autora pague à reclamada o valor de R$ 101,95 (cento e um reais e 

noventa e cinco centavos), referente ao total de prestações de serviços 

inadimplidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010721-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010721-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI REQUERIDO: LN COMERCIO DE 

ELETRONICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por ANDREIA NUCIA DE MARCHI em desfavor de 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e LN COMERCIO DE 

ELETRONICOS LTDA. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta ter adquirido na data 

09/04/2019, um notebook da marca SAMSUNG, no valor de R$ 4.299,00. 

Aduz que o referido aparelho apresentou determinados vícios de 

qualidade, prejudicando a sua utilização. Como não restou atendido 

administrativamente, requer devolução da quantia paga pelo produto, bem 

como indenização pelos danos morais sofridos. Entretanto, verifico que a 

parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para 

melhor análise da demanda, isto é, não trouxe aos autos qualquer ordem 

de serviço ou laudo da assistência técnica (autorizada ou não) capaz de 

demonstrar a existência de algum defeito no funcionamento do produto, 

conforme alegado na inicial. Friso que a parte autora quedou-se inerte em 

demonstrar a existência de qualquer indício dos defeitos que aponta 

existirem no produto. Ao alegar a existência de falha na prestação do 

serviço pelas reclamada sem razão da não reparação de todos os 

defeitos que alega existirem no produto, não apresentando, porém, 

qualquer laudo técnico elaborado pela assistência técnica autorizada, a 

resolução da demanda não se afasta da necessidade de realização de 

perícia técnica para averiguar a origem dos danos e se estes se 

encontrariam cobertos pela garantia contratual. Com efeito, os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, 

em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas.” Assim, ante a necessidade de realização de perícia 

complexa, o caminho é a extinção do feito. Desse modo, referida perícia 

implica em reconhecer a existência de complexidade para dirimir a matéria 

versada nos autos, tornando os Juizados Especiais absolutamente 

incompetentes para processar e julgar o feito. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu no art. 3º da lei 9.099/95 que sua competência para 

conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor 

complexidade, significando dizer que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estariam 

subtraídas ao seu alcance. A indispensável produção de prova pericial, 

necessária ao pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio 

deva ser processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014710-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSWENDER BARBOSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIM MEIRA PELEGRINI OAB - MT27107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014710-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAXSWENDER BARBOSA DUARTE REQUERIDO: 

SHAREWOOD INDUSTRIA DE MADEIRAS VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS proposta por MAXSWENDER 

BARBOSA DUARTE em desfavor de SHAREWOOD INDUSTRIA DE 

MADEIRAS. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 artigo 

336 do 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. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a manutenção da 

negativação é indevida, tendo em vista que a dívida que ensejou a 

inscrição já teria sido quitada há meses, porém não tendo a reclamada 

retirado o nome do reclamante do rol de maus pagadores. In casu, restou 

incontroversa a negativação por motivos de débitos não pagos pela parte 

autora, porém, também restou demonstrada a manutenção indevida do 

nome da parte reclamante no registro de inadimplentes, que perdurava 

ainda em 28/10/2019, mesmo com a quitação total dos débitos cobrados 

ocorrida em 15/03/2017, conforme demonstrado na inicial. Em que pese a 
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parte reclamada afirmar e demonstrar que expediu a devida carta de 

anuência para que o autor providenciasse a baixa dos débitos junto ao 

Cartório de Protestos, é certo que a referida carta dizia respeito apenas à 

dívida representada pelos títulos protestados N. 157-1, no valor de 

R$119,99, N. 157-2, no valor de R$119,99 e N. 157-3, no valor de 

R$120,02, mas nada se referindo ao outro débito objeto de negativação no 

valor de R$ 1.187,50, mas que também foi devidamente pelo autor, 

conforme termos do acordo e comprovante de pagamento trazido com a 

inicial. Ora, a parte reclamada é responsável pela manutenção indevida da 

negativação, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, razão pela qual a procedência dos pedidos 

é a medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a manutenção da negativação foi indevida, bem como o 

dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de, DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS discutidos 

nestes autos, proibindo a reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa (que não é diária) no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais); CONDENAR, a título de danos morais, a empresa 

ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009958-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009958-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

CSF S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada nos autos, porém o comparecimento é obrigatório, 

autorizando, assim, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “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.” POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), já que não trouxe qualquer prova da 

razão do não comparecimento, CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, que fixo em 10% do valor da causa, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo 

repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das 

custas processuais deste feito. Submeta-se o presente projeto de 

sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior homologação. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014535-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DA SILVA CAROLINO (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014535-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS VINICIUS DA SILVA CAROLINO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINARES Afasto as 

preliminares de ausência de interesse e pretensão resistida 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. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, uma vez 

que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão dos arts.320 e 330, do CPC. A propósito, segundo o magistério 

de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery : “(...) O autor pode 

juntar à petição inicial documentos que entende sejam importantes para 

demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). 

Há documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da 

ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A 

indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível 

diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida 

em juízo. (...) (in JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552” Nessas condições, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Alega a parte reclamada que a petição inicial não veio 
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instruída com comprovante de negativação expedido por órgão oficial, 

sendo que o documento apresentado pela parte autora não poderia ser 

utilizado para tal fim. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o 

documento anexado à inicial basta para demonstrar o apontamento dito 

indevido, não havendo que se falar em ausência de provas. 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 CPC. In casu, nos termos do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - 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. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por débitos no valor total de R$ 87,76 (oitenta e sete reais e 

setenta e seis centavos) com data de inclusão em 03/10/2019, promovido 

pelo reclamado. Aduz, em sua peça inicial que desconhece o referido 

débito e por isso requer a declaração de inexistência do débito aqui 

discutido. O reclamado, em sua defesa, alega que não houve no presente 

caso pretensão resistida, que não houve a comprovação do dano moral 

por isso pleiteia que a presente demanda seja julgada improcedente. O 

reclamado em sua peça de defesa insiste que não houve ato ilícito de sua 

parte, porém não trouxe a baila qualquer elemento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. 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 CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA QUANTO A DÍVIDA EM QUESTÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECONVENÇÃO – EXCEÇÃO 

DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INVIABILIDADE – INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DA PARTE AUTORA JUSSARA DELEBRAND – ME DESPROVIDO – 

RECURSO DA PARTE RÉ SILMAQ S.A. PROVIDO EM PARTE. (N.U 

0005592-21.2009.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) 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”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a única no nome do 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguida e 

no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Intime-se 

o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, contado a partir 

do trânsito em julgado, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 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. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013127-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013127-41.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA proposta por NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA em 

desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. e LOJAS 

AVENIDA LTDA ao fundamento de que fora cobrado por valores que 

jamais foram adquiridos pelo mesmo. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. O requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. Nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- 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. Ressalto 

que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. 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. Logo, observa-se que a parte Ré 

confessou que houve erro em seu sistema operacional, motivo pelo qual o 

valor fora estornado na fatura no mês subsequente, sendo, portanto, 

regularizado a prestação do serviço antes do ajuizado da ação. Portanto, 

entendo que não há que se falar em devolução do valor cobrado, diante 

do cumprimento das obrigações pela Requerida. De outra banda, não há 
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que se falar em indenização por danos morais, posto que para gerar um 

dano moral, o descumprimento de uma obrigação deve implicar em outras 

consequências que interfiram de forma significativa no estado psicológico 

da vítima ou danos aos atributos de sua personalidade, situação não 

demonstrada nos autos. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS O CANCELAMENTO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740806, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 11/07/2018). Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso 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. 

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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004741-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMYLSON DA COSTA CORREA JUNIOR (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004741-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDEMYLSON DA COSTA CORREA JUNIOR REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos em correição. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada, tendo em vista 

que existe o interesse de agir pela Autora. Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

onde alega o 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 atuora não teria provado tal dano. Assim, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - 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 o áudio de registro de 

atendimentos realizados à parte reclamante, os quais indicam houve a 

contração dos serviços pela parte Autora. 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. Neste sentido: Recurso Inominado: 

1000768-84.2018.811.0004Origem: Juizado Especial Cível de Barra do 

GarçasRecorrente(s): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDARecorrido(s): 

CLEBENILTO PEREIRA DOS SANTOSJuiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de MoraesData do Julgamento: 11/07/2019E M E N T ARECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA – NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Não restando comprovado nos autos 

os fatos constitutivos do direito do AUTOR, nos termos do artigo 373, I, do 

Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se 

impõe.Reforma da sentença para julgar IMPROCEDENTE a ação. (N.U 

1000768-84.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, 

Publicado no DJE 12/07/2019) 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 do 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. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 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. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 
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(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005096-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO OAB - BA32078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005096-32.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: BRUNA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos em correição. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 

resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BRUNA RODRIGUES DA 

SILVA em desfavor de AZUL LINHAS AEREAS. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e os reclamantes estão 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência dos consumidores, inverto o ônus da prova, o que faço 

com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. 

Sustenta a parte autora que houve falha na prestação do serviço pela 

requerida, consistente no atraso de voo de sua viagem, 

consequentemente, gerando desconforto e aborrecimentos. De outro lado, 

em contestação, a parte Reclamada alega que o cancelamento do 

embarque ocorreu devido à manutenção não programada e que não 

cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial. Assim, o dano moral decorrente do atraso do voo é 

presumido, e a responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição 

e transtornos causados ao passageiro que arcou com o pagamento 

daquele serviço, prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido 

corrobora a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO 

NACIONAL, DE SÃO PAULO PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO 

POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AOS 

PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O CONSUMIDOR, DIANTE DA 

FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00, A FIM DE 

ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005819743, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 16/12/2015) Essas premissas forçam reconhecer 

que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por outro lado, indefiro o pedido de reparação de danos 

materiais, tendo em vista que o serviço de transporte foi utilizado pelo 

Autor. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de 

danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o valor de 

R$130,00 a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 

406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013088-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY DA SILVA (INTERESSADO)

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:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013088-44.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: IRACY DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos em correição. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IRACY DA SILVA em 

desfavor TELEFONICA BRASIL S.A. Em contestação, alegam a 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. O 

requerente pleiteou pela inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - 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. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Afasto a preliminar suscitada pela Requerida, haja 

vista que extrato original não é documento indispensável à propositura da 

ação. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes 

é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em 

posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. O que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Em que pese as 

alegações da parte reclamada, é certo que não há comprovação de que 

houve a contratação de qualquer serviço pela parte autora que teria dado 

origem à dívida registrada, não logrando êxito em demonstrar como teria 

assumido o direito ao suposto crédito. Neste sentido : EMENTARECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA ? DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS ? 

ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS ? ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ? AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? TELAS UNILATERAIS 

INSUFICIENTES ? ATO ILÍCITO CARACTERIZADO ? DANO MORAL 

CONFIGURADO ? FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO.Nos 

termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser 

demandado em juízo é necessário que haja legitimidade.A legitimidade 

decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da 

demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito 

que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer a pretensão.Diante da comprovação de que os descontos em 

folha de pagamento se deram, também, por parte do Recorrente inegável 

sua legitimidade passiva, ainda mais porque prevalece a responsabilidade 

objetiva e solidária dos que integram o mesmo grupo econômico.Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado.A contratação, quando negada, se prova mediante a 

juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de ?call center? e, no 

caso, não houve a juntada de qualquer documento que comprove a 

existência de relação jurídica entre as partes, de modo que os descontos 

no benefício do INSS devem ser restituídos e o dano moral ser 

indenizado.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido 

quando fixada com razoabilidade assim como o dano material 

comprovadamente sofrido.Sentença mantida.Recurso desprovido. (N.U 

1002816-24.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, diferente do alegado pela parte autora, verifico que há 

negativações preexistentes no extrato apresentado que não estão sendo 

discutidas judicialmente (BANCO BRADESCARD), JÁ QUE NÃO HÁ 

QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO DE OUTRO 

PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a indenização por 

danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda Turma do E. STJ 

em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos (Tema 922, REsp 

1386424): “A anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente às dívidas em litígio, determinando a exclusão do nome da parte 

autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida nos 

autos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 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. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 40, da lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T 

E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º 

do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014199-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014199-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES REQUERIDO: 

LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos em correição. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES em desfavor de LATAM AIRLINES 

GROUP S/A onde o Reclamante alega, em síntese, que teve sua bagagem 

extraviada quando embarcou com destino à Belo Horizonte-MG. Sustenta 

que após desembarcar no local de destino, notou que não haviam 

encontrado sua bagagem, razão pela qual pugna pela procedência dos 

pedidos de indenização por danos morais e materiais. Citada, a Reclamada 

ofertou contestação, impugnando os pedidos da inicial aduzindo pela 

inexistência de ato ilícito praticado, tendo em vista que prestou todo 

atendimento possível com rapidez e agilidade para efetuar a localização da 

bagagem extraviada, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Afasto a preliminar ventilada, tendo em vista que todos os 

documentos indispensáveis foram acostados aos autos. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Consigno que o processo tramitou regularmente, 

com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. De início, destaco que, em se 

tratando de extravio de bagagem, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, conforme reiterada jurisprudência nesse sentido: 

“Responsabilidade Civil – Extravio de bagagem – Danos materiais e danos 

morais – Aplicação do Código de defesa do consumidor – “Já está 

assentado na Seção de Direito Privado que o Código de Defesa do 

Consumidor incide em caso de indenização decorrente de extravio de 

bagagem.”(STJ – 3ª T. – REsp. 1670569 – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – j. 18.9.2003 – DJ 17.11.2003 – p. 322). Outrossim, 

cumpre salientar que resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Por sua vez, a Reclamada apenas se limitou a negar os 

fatos, não trazendo nada aos autos que pudesse eximir sua 

responsabilidade, sendo assim, resta evidente o dever de indenizar o 

Reclamante. Registro que o demandado em nenhum momento contestou o 

fato (extravio de bagagem), com isso, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviço. Importante esclarecer que o contrato de transporte 

é de adesão, oneroso e de execução continuada, cuja obrigação do 

transportador só se encerra quando da entrega do passageiro e de seus 

pertences no destino final, respondendo pelos danos que ocorrerem no 

percurso contratado. Desta feita, tenho que a Reclamada não honrou com 

seu dever de guarda da bagagem transportada, sendo, portanto, 

responsável pelos danos sofridos pelo Reclamante. Constatada que a 

pretensão do Reclamante encontra-se provada nos autos, passo a 

analisar o pedido deduzido na inicial quanto à fixação do valor dos danos 

morais. No que se refere ao dano moral, a solução não é diversa, pois o 

Reclamante ficou desprovido de seus pertences pessoais, fato que, por si 

só, gera direito à indenização, porquanto ultrapassa o limite de mero 

dissabor, posto que ficou sem suas bagagens, experimentando a angústia 

de ter adquirir equipamentos, vestimentas, portanto, amargando diversos 

transtornos e aborrecimentos. Note-se que o simples fato de ter que 

conviver, ainda que por dias, com a frustração e a incerteza de ver seus 

pertences perdidos já é capaz de violar a dignidade humana e, assim, 

viabilizar o arbitramento de indenização. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - 

Extravio de bagagem - Ação de ressarcimento - Viagem internacional - 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Indenização devida pelos 

danos material e moral - Recurso provido.” (TJSP, RAC Nº 991050546873 

(7051450600), 20ª Câmara de Direito Privado, Relator (a): Miguel Petroni 

Neto, j. 08-02-2010). “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - 

INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM 

– TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CDC - DANO 

PRESUMIDO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO – 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSOS 

DESPROVIDOS. O extravio de bagagem durante viagem aérea configura, 

por si só, o dano extrapatrimonial à vítima. O dano moral é puro e dispensa 

a demonstração do efetivo prejuízo. É de se manter o valor da indenização 

por dano moral se atendidos aos princípios da moderação, razoabilidade e 

proporcionalidade” (TJMT, RAC Nº. 120916/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Juracy Persiani, j. 07-01-2009). Assim, entendo que o Reclamante 

enfrentou situações de preocupação e estresse que dão ensejo à 

reparação postulada, pois o que importa para alguém ser responsabilizado 

por dano moral é a conduta reprovável que faz com que incida a norma 

que determina a indenização. Presente a relação de causa e efeito entre a 

conduta da Reclamada e o dano causado ao Reclamante procede o pleito 

de indenização por dano moral. A condenação em dano moral deve servir 

de desestímulo à repetição de situações como a dos autos, devendo a 

indenização assumir um caráter punitivo e pedagógico; onde a mesma 

consiste em advertência ao causador do dano, de que não se aceita 

aquela conduta. Destaco que a indenização por dano moral, em seu duplo 

aspecto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem o caráter de sanção 

ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, 

principalmente, a situação financeira do ofensor de modo que a 

indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. Contudo, é 

de se verificar que ante a ausência de previsão legal em relação ao 

quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu 

valor observando o seu caráter punitivo, compensatório e pedagógico e, 

por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano 

moral”. Assim, fixo, a título de dano moral, o montante de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para o Reclamante, em observância ao princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade, ao qual apresenta-se moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa do 

reclamante. Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a 

pretensão contida na inicial para o fim de pagar indenização por danos 

morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) valor a ser atualizados 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013293-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE CRISTINA EULINA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013293-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LIDIANE CRISTINA EULINA CAMPOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por LIDIANE 

CRISTINA EULINA CAMPOS em face de VIVO S.A. onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 

28300666), não apresentando contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - 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. 

Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não 

impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez 

que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas 

pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do processo 

na fase em que se encontra. Assim, defiro a inversão do ônus em favor 

do Autor. 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. Logo, defiro 

a inversão do ônus à parte Autora. Anoto que, em razão da presunção 

relativa de veracidade das arguições elencadas na inicial, o autor deve 

comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o demandante 

demonstrou através do contrato a relação jurídica existente entre as 

partes, bem como o débito, em razão da ausência de contestação dos 

fatos. Sob este prisma: EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO ? AÇÃO DE 

COBRANÇA ? SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ? REVELIA RECONHECIDA ? 

RESSARCIMENTOS DE DESPESAS PARA CONFECÇÃO DE LAUDO PARA 

COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL DO TRABALHO REALIZADO ? 

POSSIBILIDADE ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Verificada a procedência dos 

valores cobrados, deve ser mantida a pretensão inicial de recebimento 

dos valores. (N.U 1000336-05.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) De outra banda, é cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente através do 

extrato acostado aos autos. Assim, outro caminho não há a não ser 

aplicar os efeitos da revelia e julgar procedente a pretensão. O art. 186 do 

CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, 

surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No 

caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a 

outrem e pela mera violação do seu direito de permanecer com o nome 

desprovido de máculas, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 
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reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e 

correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Confirmo eventual tutela concedida neste feito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014588-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014588-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAURINDA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A reclamante alega que realizou contrato de 

empréstimo pessoal consignado com o banco réu, ocasião em que fora 

informada que o pagamento seria realizado por meio de descontos 

mensais diretamente em seu benefício. Que após a celebração do 

empréstimo, percebeu que estava sendo descontado um valor a título de 

“RMC”, diferentemente do que fora contratado. Afirmou que, além de não 

ter contratado este gênero de empréstimo, nunca recebeu o referido 

cartão. Requereu que o réu apresente cópia do contrato, e que seja 

declarada a nulidade da contratação e da cobrança a título de RMC, que o 

banco seja condenado a restituir, em dobro, os valores descontados 

desde 03/02/2017, bem como ao pagamento de indenização por danos 

morais. O reclamado, em contestação, afirma que a reclamante firmou 

contrato de adesão de cartão de crédito, sendo devidos os descontos, 

inexistindo ato ilícito, alega que o contrato firmado entre as partes não 

padece de vício, que a reclamante utilizou-se do cartão e ante tal fato 

pugna pela improcedência da presente demanda. Ante ao já deferimento 

do pedido de inversão do ônus da prova em sede de liminar,passo a 

análise do mérito. Inicialmente, tenho que não pode prosperar a pretensão 

da reclamante de reconhecimento de cobrança indevida dos valores 

descontados em sua folha de pagamento pelo reclamado, pois não 

demonstrada à alegada fraude ou vício de consentimento. A demandante 

afirma que não utilizou o cartão da reclamada, no entanto o contrato que a 

reclamada junta nos autos demonstra que tinha ciência do tipo de 

empréstimo que estava realizando, ou seja, a relação entre as partes 

restou caracterizada. Vislumbro o comportamento contraditório da 

reclamante, que se insurge quanto à espécie de contrato firmado, pois 

posteriormente à celebração percebeu que não era aquilo que pretendia. 

Com efeito, a prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor 

por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem 

para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Aplica-se ao caso a máxima do 

“venire contra factum proprium non potest” (vedação ao comportamento 

contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um 

direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar 

que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. Com efeito, 

analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos caracterizadores 

do comportamento contraditório, quais sejam: comportamento, geração de 

expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento 

contraditório. Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, 

se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. 

Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da 

boa-fé como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Desta feita, caberia a autora requerer revisão contratual para 

apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é 

suficiente para quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, 

porquanto não há elementos capazes de macular a relação jurídica 

firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação 

não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois haveria 

necessidade de recálculo de taxas e demais encargos contratuais, o que 

dá à ação a natureza de revisional, exigindo a realização de cálculos mais 

complexos, e, por consequência, incompatível com o procedimento dos 

Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso 

está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, 

mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, 

adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos 

narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida 

que se impõe, pois apesar do modelo de contratação em questão ser 

reprovável em razão de gerar o pagamento infinito, a autora não pode 

alegar em seu favor falta de conhecimento das regras, pois usou de todas 

as facilidades contratadas. Vejamos o entendimento da Turma Recursal 

sobre o tema: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA 

REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- CONTRATO 

CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM 

FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A 

CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO 

BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA 

TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – 

PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever 

da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições 

financeiras para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a 

preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte 

Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da 

sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Em se 

tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a produção 

de prova oral. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Não há se 

confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O 

magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para 
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expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara 

quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a 

própria inicial é contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o 

entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os 

argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza 

os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato 

faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, 

mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com 

entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao 

direito de informação quando o contrato é expresso quanto ao produto 

contratado, cujas letras estão em posição de destaque. Havendo a 

comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o 

qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito 

, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito 

de informação, ainda mais quando houve recebimento dos valores em 

conta, conforme TED juntado, cuja conta não fora impugnada. Havendo 

provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com 

autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe 

alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no 

exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos 

do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(N.U 1002007-11.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 

11/12/2019). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes, bem como ciência por 

parte da reclamante dos termos acordados, não havendo que ser falar em 

restituição de valores e a condenação do banco reclamado por danos 

morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante 

à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor da causa 

a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013478-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013478-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA CRISTINA CHAVES REQUERIDO: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Inicialmente, não há 

que se falar em incompetência do juízo, pois a demanda versa sobre 

indenização por danos morais em face do atraso injustificado, por parte de 

instituição particular de ensino superior, à entrega do diploma de 

conclusão de curso. Tal matéria diz respeito à relação de prestação de 

serviços entre a instituição e a aluna e, assim, atrai a competência da 

Justiça Comum, no caso, o Juizado Especial Cível em razão do valor da 

causa. Não há que se falar também em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

decorrentes de falha na prestação do serviço em razão de alegada 

demora na expedição de diploma. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. No mérito, alega a 

parte autora, em síntese, que se matriculou na instituição ré para realizar o 

curso de graduação em Gestão Pública, tendo colado grau em 08/12/2017, 

quando recebeu um certificado de conclusão de curso. Segue narrando 

que compareceu à secretaria da IES para solicitar o seu diploma e foi 

informada que deveria requerer a transferência de curso, bem como a 

quitação dos débitos pretéritos. Contudo, afirma que mesmo após realizar 

os pagamentos devidos e requerer expressamente a expedição do 

diploma, passaram-se mais de 12 meses e até o presente não recebeu 

referido documento. Assim, requer a expedição do diploma, bem como 

indenização por danos morais. Partindo dessas premissas e diante das 

provas produzidas pelas partes, tenho que os fatos delineados na inicial 

restaram comprovados de forma inequívoca, isto é, que a reclamada tenha 

incorrido em falha na prestação do serviço ao demorar excessivamente 

para realizar a dita entrega do diploma do curso de graduação finalizado 

pela reclamante. Inconteste nos autos a demora injustificada para a 

entrega do diploma de conclusão de graduação a que faz jus a parte 

autora, no caso concreto a cronologia dos documentos apresentados 

demonstra que houve a colação de grau em 08/12/2017, solicitação 

expressa de diploma em 28/09/2018, entretanto, até o ingresso com a 

presente demanda, 23/10/2019, não houve a efetiva entrega do 

documento aguardado, sobretudo porque a parte ré não apresentou 

qualquer justificativa plausível para a demora na expedição do referido 

documento. Friso que é abusivo e ilegal a negativa de expedição de 

diploma por existência de débito. Ressalto que a instituição possui outros 

meios legais para requerer o pagamento da suposta dívida. Com efeito, 

entendo ser inegável que essa demora desarrazoada para entrega do 

diploma desborda da esfera do mero dissabor, estando presentes os 

requisitos do dever de indenizar por dano de ordem moral. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE 

GRADUAÇÃO. DEMORA PARA O FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO (DIPLOMA). ENTREGA EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CERCA DE 1 ANO APÓS A COLAÇÃO DE 

GRAU. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. 

QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008722761, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em: 23-07-2019) E o valor a ser fixado a título de 

indenização por danos morais deve atender ao binômio 

reparação/punição, à situação econômica dos litigantes e ao elemento 

subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, 

reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em 

enriquecimento indevido. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de CONDENAR a empresa ré na obrigação de 

fazer consistente em entregar o diploma de conclusão de curso para a 

autora, nos termos do requerimento administrativo protocolado, no prazo 

de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado; CONDENAR ainda a 

instituição reclamada ao pagamento à parte autora da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 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. 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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 
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termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012300-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITTAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARTICIPACOES LTDA-ME 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SERGIO PIFFER OAB - SP223071-D (ADVOGADO(A))

ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA OAB - SP145373 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012300-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA FERNANDA FREITAS DE ALMEIDA REQUERIDO: 

QUALITTAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARTICIPACOES LTDA-ME 

- ME Vistos em correição. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta MARIA FERNANDA FREITAS 

DE ALMEIDA em desfavor de QUALITTAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL 

E PARTICIPACOES LTDA-ME – ME. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante 

que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela empresa 

reclamada, posto que apesar de ter estudado na Requerida teria efetuado 

o trancamento de seu curso. Requer a declaração de inexigibilidade do 

débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - 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 NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante apesar de ter requerido o trancamento de 

seu curso, já existiam débitos junto à Requerida que não haviam sido 

pagos e que deram ensejo à negativação de seu nome. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. 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. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013398-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA WALESKA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013398-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THAYNARA WALESKA SOUZA RIBEIRO REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS movida por THAYNARA WALESKA SOUZA RIBEIRO em 

face de OMNI FINANCEIRA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Passo a analisar o mérito. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que não reconhece o débito oriundo da contratação. No entanto, a parte 
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ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio 

de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados, limitando-se a parte 

autora a reiterar a negativa de contratação. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que 

pode ser atestado pelos documentos trazidos com a defesa, 

especialmente, Proposta de Cartão de Crédito devidamente assinado pela 

parte Autora, o que não fora satisfatoriamente impugnado pela mesma. 

Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO 

? INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ? JUNTADA DE CONTRATO E 

DOCUMENTOS ? AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA 

INJUSTIFICADAMENTE ? AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.Havendo a 

juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia 

de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência em 

audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e 

fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.Diante da ausência 

em audiência motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, 

resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária 

indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.Manutenção da 

sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte 

promovente às penas da litigância de má-fé.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 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. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012309-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCINEIDE CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012309-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GLAUCINEIDE CORREA DA CRUZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR GLAUCINEIDE CORREA DA CRUZ em 

face de BANCO BRADESCO SA onde alega o Reclamante que não 

possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendida pela 

inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que 

desconhece. Em contestação, alegam a 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. Quanto a preliminar de 

falta interesse de agir, vejamos: Segundo lições de Alexandre Freitas 

Câmara (Lições de Direito Processual Civil. Vol. 1. RJ: Editora Lúmen Júris, 

2003. 8.ed., p. 124): O interesse de agir é verificado pela presença de 

dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja 

verdadeiro binômio ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do 

provimento pleiteado’. Logo, percebe-se que desde que a demanda seja 

necessária, configurado está o interesse de agir. Pela análise da inicial 

infere-se que não há qualquer elemento que demonstre a desnecessidade 

da tutela jurisdicional. O autor pretende a anulação da cobrança e 

indenização por danos morais. Portanto, necessitando da tutela judicial. 

Com essas razões, rejeito a preliminar arguida. O requerente pleiteou pela 

inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, 

sendo o Reclamante – consumidor - 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. Ressalto que o deferimento do pedido 

de inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento 

da matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. 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 
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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. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Neste sentido : EMENTARECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO 

? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA ? DESCONTO 

INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS ? ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO 

CONTRATADOS ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

? AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ? INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA ? TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES ? ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO ? DANO MORAL CONFIGURADO ? FIXAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL ? SENTENÇA MANTIDA ? 

RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 17 do Código de Processo 

Civil para postular ou ser demandado em juízo é necessário que haja 

legitimidade.A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de 

direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele 

que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o 

autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.Diante da comprovação de 

que os descontos em folha de pagamento se deram, também, por parte do 

Recorrente inegável sua legitimidade passiva, ainda mais porque 

prevalece a responsabilidade objetiva e solidária dos que integram o 

mesmo grupo econômico.Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de ?call center? e, no caso, não houve a juntada de 

qualquer documento que comprove a existência de relação jurídica entre 

as partes, de modo que os descontos no benefício do INSS devem ser 

restituídos e o dano moral ser indenizado.O valor da indenização por dano 

moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade assim como o 

dano material comprovadamente sofrido.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1002816-24.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos 

que comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, 

apenas imagens de telas sistêmicas e faturas sem assinatura que não 

provam que a Autora teria solicitado e usufruído do serviço. Portanto, 

tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório. Logo, a 

declaração de inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 186 do 

CC dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, 

surge o seu dever de indenizar. Nada obstante, o dano moral nas 

circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo com reiterada 

jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, bastando a 

demonstração do fato ocorrido, haja vista que a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. No 

caso dos autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a 

outrem e pela mera violação do seu direito de permanecer com o nome 

desprovido de máculas, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para determinar a 

exclusão do nome da parte autora do rol de mal pagadores, bem como 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré 

referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e 

correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ), e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Confirmo eventual tutela concedida. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006866-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTERSON MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006866-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHESTERSON MOREIRA DOS REIS REQUERIDO: LOJAS 

RENNER S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 
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Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. A priori, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela reclamada, uma vez que se trata de clara relação consumerista, 

devendo ser apurada a responsabilidade do comerciante/fornecedor de 

produtos e serviços de forma solidária, a teor do que dispõe o artigo 18, 

CDC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓTIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por 

CHESTERSON MOREIRA DOS REIS em face de LOJAS RENNER S.A. e 

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida 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 – consumidor - 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. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão 

do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. 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. Logo, a parte Ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é 

legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o 

nome da Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada. 

Ademais, a requerida trouxe aos autos contrato de adesão, cuja 

assinatura constante é completamente diferente da assinatura constante 

nos documentos pessoais da parte Autora e procuração, portanto, os 

documentos acostados pelo requerido não devem ser utilizados como 

comprobatórios, posto que restou demonstrado que a parte Autora não 

teria solicitado e usufruído do serviço. Tem-se que a Ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório. Portanto, a declaração de 

inexistência de débito é medida que se impõe. O art. 186 do CC dispõe que 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pela Ré, surge o seu dever de 

indenizar. Nada obstante, o dano moral nas circunstâncias em de que 

tratam estes autos, de acordo com reiterada jurisprudência, não depende 

de comprovação de dano sofrido, bastando a demonstração do fato 

ocorrido, haja vista que a impossibilidade da medição do mal causado por 

técnica ou meio de prova do sofrimento. No caso dos autos o dano moral 

subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu 

direito de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial 

para determinar a exclusão do nome da parte autora do rol de mal 

pagadores, bem como DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio, e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Confirmo eventual tutela 

concedida neste feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza 

Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do 

art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu 

regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, 

homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com 

os fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012815-65.2019.8.11.0001
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THIAGO RODRIGO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012815-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO RODRIGO LEITE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por THIAGO RODRIGO LEITE em desfavor TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Afasto a 

preliminar suscitada, porque extrato expedido pelo SPC e SERASA não é 

documento indispensável à propositura da ação. Tendo em vista que o 

objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que dispensa a 

produção de provas em audiência e, enseja o julgamento antecipado da 

demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está 

evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do 

ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria 

posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com 

as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o 

julgamento do processo na fase em que se encontra. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação em nome do autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 

sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para: DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes; DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio; E ainda, a título de danos 

morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Confirmo eventual tutela concedida neste feito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014280-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANA SOUSA DE OLIVEIRA GUERRIZE REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 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 CPC. In casu, 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. Em síntese, alega a reclamante que adquiriu 

passagens aéreas junto à companhia reclamada para o trecho Rio de 

Janeiro x Cuiabá, com conexão em Brasília. Aduz, no entanto, que o voo 

da volta foi cancelado por duas vezes e somente chegou ao destino final 

dois dias depois do previsto. Por isso pleiteia indenização pelos danos 

morais sofridos. Em sua defesa, a reclamada afirma que cancelamento do 

voo contratado pela consumidora ocorreu em virtude de trafego aéreo, 

inexistindo o seu dever de indenizar ante a ausência do nexo causal. 

Alega que ofereceu hospedagem e cumpriu com seus deveres previstos 

em lei. Analisando o processo e os documentos que o instrui, vislumbro 

que o voo chegaria a Cuiabá/MT no dia 25/08/2019, no entanto, conforme 

narrado na exordial a reclamante somente chegou a Cuiabá no dia 27 de 

agosto de 2019. Para comprovar o alega a reclamante junta a passagem 

com o trecho e horário contratado, termo fornecido pela reclamada 

confirmando o cancelamento do voo e a passagem fornecida pela 

reclamada para o dia 27/08/2019. Deste modo, sendo objetiva a 

responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviço, 

devem comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e prestação 

adequada do serviço de transporte aéreo. O cancelamento/atraso de voo 

sem qualquer motivo comprovadamente plausível, e, principalmente, sem 

prévio aviso ao passageiro, configura falha na prestação do serviço, 

situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos 

moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não comprovadas pela 

parte ré. Corroborando: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – ATRASO DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE 

CONEXÃO – ATRASO DE 10 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO 

FINAL – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS COM A TRUPULAÇÃO E 

DESESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA- FALTA DE COMPROVAÇÃO – 

FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. Não há de se acolher a tese de 

restrição operacional, sem comprovação nos autos, como causa de 

exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo ATRASO de vôo, 

obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte 

após 10horas do VOO originariamente programado, fato que caracteriza 

abalo emocional indenizável economicamente. Indenização fixada de 

acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003059-31.2018.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Reputa-se assim existente a 

relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. De outra parte, é dever das 

companhias aéreas fornecer as informações necessárias aos 

passageiros em casos como é o presente. Trata-se de direito básico do 

consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º). No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 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 reclamada. 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. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados as partes reclamantes em razão da falha na 

prestação do serviço efetivado pela reclamada. 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 no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III. DISPOSITIVO 

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

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância 

com o art. 55, “caput”, da LJE. 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 

titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014452-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENAN FELIPE MOREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

RENAN FELIPE MOREIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO 

S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Afasto a 

preliminar suscitada pela Requerida, tendo em vista que comprovante de 

endereço não é documento indispensável à propositura da ação. Consigno 

que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 
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pra julgamento. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia 

é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte 

ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Em que pese as 

alegações da parte reclamada, é certo que não há comprovação de que 

houve a contratação de qualquer serviço pela parte autora que teria dado 

origem à dívida registrada, não logrando êxito em demonstrar como teria 

assumido o direito ao suposto crédito. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, diferente do alegado 

pela parte autora, verifico que há negativações preexistentes no extrato 

apresentado (OI S.A) que não estão sendo discutidas judicialmente, JÁ 

QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO DISTRIBUIÇÃO 

DE OUTRO PROCESSO NESSE SENTIDO, não havendo assim que se falar 

em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pesem às razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui outras negativações preexistentes, fato este que inviabiliza a 

indenização por danos morais. Neste sentido, já se manifestou a Segunda 

Turma do E. STJ em recente julgamento de Tema de Recursos Repetitivos 

(Tema 922, REsp 1386424): “A anotação indevida realizada por credor em 

cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por 

danos morais. Nessas situações, é garantido ao indivíduo o direito ao 

pedido de cancelamento da negativação.” Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

tão-somente DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros de inadimplentes referente à dívida discutida 

nos autos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

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. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA 

Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte 

final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação 

correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte 

no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015127-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAMIRES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (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))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015127-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS RAMIRES SANTOS REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DOUGLAS RAMIRES 

SANTOS em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 

razão à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da causa 

é que a parte autora alega o banco unilateralmente o encerrou a sua conta 

corrente, sem qualquer aviso prévio. Relata ainda que solicitou 

esclarecimentos, todavia, não obteve sucesso. Segundo o autor, tal 

situação teria lhe causado danos, por isso requer indenização por danos 

morais. Por sua vez, a empresa reclamada afirma que a situação 

alardeada decorreu de mero dissabor a critério do próprio autor, pois 

houve notificação sobre o encerramento da conta. Pugna ao final pela 

improcedência da ação. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. No caso vertente, a parte requerente alegou a falha 

no serviço prestado em razão do encerramento da conta corrente, de 

forma unilateral e sem aviso prévio pela reclamada. O autor informou na 

exordial que recebeu notificação do requerido informando sobre o 

encerramento da conta em julho de 2019. Assim, houve notificação de 

forma prévia, de forma que inexiste irregularidade na rescisão. 

Compulsando os autos, verifico que o requerido encerrou a conta corrente 

unilateralmente, sem obrigatoriedade de apresentar motivo para tanto e 

foram respeitados os requisitos estipulados na Resolução nº 2.747 do 

BACEN, para encerramento da conta corrente, pois foi encaminhada uma 

comunicação prévia ao autor com prazo de 30 dias da intenção de 

encerramento, solicitando o comparecimento do autor a uma das agências 

para devolução dos talonários de cheques, cartão magnéticos de 

movimentação da conta e desvinculação de prestação de serviços ou 

operação de crédito vinculada à conta corrente, bem como solicitando a 

manutenção de um saldo disponível na conta corrente para compensação 

de eventuais despesas no período aprazado. A Resolução nº 2.747/2000 

do BACEN alterou normas relativas à abertura e encerramento de contas 

de depósitos, tarifas de serviços e cheque, dispondo em seu art. 12 o 

seguinte: Art. 12 – Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante 

acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de 

depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser 

incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas: I - 

comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; II - 

prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; 

III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do 

correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as 

inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, 

para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição 

financeira ou decorrentes de disposições legais; Portanto, os 

procedimentos de encerramento da conta corrente do Autor no Banco 

requerido culminaram no encerramento de sua conta seguindo, portanto, 

os trâmites estabelecidos na Resolução nº 2.747/2000 do BACEN e nos 

procedimentos para encerramento de conta enviado ao Autor. Neste 

sentido a Resolução Banco Central nº 2.747/2000 e RESOLUÇÃO n° 2.025 

dispõe sobre as normas relativas à abertura e ao encerramento de contas 

de depósitos, a tarifas de serviços e ao cheque, bem como consolida as 

normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de 

depósitos. Assim, denota-se que a Requerida cumpriu a legislação 

vigente. Assim, como o cancelamento foi precedido de expressa e formal 

notificação extrajudicial, não há falar em ato ilícito gerador de dano moral 

indenizável. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “EMENTA: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZERENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE - 

UNILATERAL -NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM 

DIREITO -DANO MORAL - INOCORRENTE - SENTENÇA - MANTIDA 

-RECURSO IMPROVIDO. Não é possível caracterizar qualquer ilicitude no 

agir do banco, eis que ocorreu a prévia notificação da correntista de que 

havia iniciado o processo de encerramento da conta-corrente, o qual 
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perduraria por 30 dias. Diante da inexistência de qualquer ato que possa 

caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever 

indenizatório” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 69733/2014 – Rel. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 09/12/2014, Publicado no DJE 

16/12/2014). “EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

-ENCERRAMENTO UNILATERAL E ABRUPTO DE CONTA CORRENTE POR 

PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO 

CORRENTISTA NÃO DEMONSTRADA – (...) DANO MORAL CONFIGURADO 

– (...) É certo que a instituição financeira não é obrigada a manter contrato 

se não mais tiver interesse na continuidade da relação contratual. 

Entretanto, também é certo que a rescisão unilateral e abrupta, vale dizer, 

sem a prévia comunicação ao correntista” (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 

157739/2014 – Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 04/02/2015, 

Publicado no DJE 09/02/2015). E mais: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE 

CONTA CORRENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA – AUSÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

“Não é possível caracterizar qualquer ilicitude no agir do banco, eis que 

ocorreu a prévia notificação do correntista de que havia iniciado o 

processo de encerramento da conta corrente, o qual perduraria por 30 

dias. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar 

agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever 

indenizatório” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 69733/2014 – Rel. DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS– j. 09/12/2014, Publicado no DJE 

16/12/2014). Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IBRAHIM 

MOHAMED CHARANEK, contra a r. sentença proferida pelo MMº Juiz de 

Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos 

da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 

8184-07.2010.811.0003 – Código 439517), ajuizada pelo apelante contra 

BANCO ITAU S.A, julgou improcedente o pedido e extinguiu a ação por 

entender que o encerramento unilateral da conta corrente do autor, após 

notificação prévia feita pelo Banco, não configura ato ilícito indenizável. A 

sentença condenou o autor, ainda, ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (cf. fls. 185/187). (Ap 

86677/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017) (TJ-MT - APL: 

00081840720108110003 86677/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 31/03/2017) Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa a via recursal, 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 apreciação e posterior homologação de acordo com o disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T 

E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º 

do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011931-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011931-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO MOREIRA DA CUNHA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por FERNANDO AUGUSTO MOREIRA DA 

CUNHA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, formulada pelo Reclamante, visando ver-se 

compensado pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Noticia a 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

Serasa por uma dívida no valor de R$ 430,21 (Cento e oitenta e sete reais 

e nove centavos), data da inclusão: 08/10/2018, Contrato: 

4180500086232000, contudo, não reconhece a dívida em questão, uma 

vez que “sempre cumpriu com suas obrigações”. Em defesa, a Reclamada 

demonstra que o valor discutido nos autos é decorrente da utilização do 

cartão de crédito emitido pela reclamada, devidamente usufruído para 

compras pelo reclamante, mas sem o respectivo pagamento das faturas, 

visto que permaneceram valores em aberto que a reclamante contratou 

regularmente os serviços de cartão de crédito, conforme instrumento 

particular de contratação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora. Comprova ainda a empresa reclamada que as faturas 

apresentadas na contestação permanecem em aberto, o que motivou a 

negativação do nome da parte autora. Ainda, os argumentos e 

documentos constantes da defesa não foram suficientemente impugnados 

pela parte autora, que se limitou a repetir o que aduziu em sua inicial, 

refutando a existência de débito que justificasse a negativação, embora a 

reclamada tenha trazido farta documentação em sua defesa. Da análise 

dos autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante, uma vez 

que este não nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar 

de afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, no que concerne à quitação do valor em aberto, 

o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a apresentação dos 

comprovantes de pagamento das faturas que agora estão sendo 

cobradas pela reclamada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. 

NEGATIVA DE DÉBITO GENÉRICA POR PARTE DO AUTOR. ASSINATURA 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OU A ATRIBUTO DE 

PERSONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008229585, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em: 14-12-2018) 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. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. 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. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 
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termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014844-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JANUARIO DE ARRUDA (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014844-88.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILSON JANUARIO DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NILSON JANUARIO DE 

ARRUDA em desfavor de VIVO S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Afasto a preliminar suscitada pela Requerida, tendo 

em vista que extrato original e comprovante de endereço não são 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Rejeito ainda o pedido 

de designação de audiência de instrução, haja vista que os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde do feito. Tendo em 

vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de direito, razão que 

dispensa a produção de provas em audiência e, enseja o julgamento 

antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Inicialmente é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. 

Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o 

que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de 

equilibrar a relação processual. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Ademais, a 

alegação de ausência de responsabilidade não procede quando 

confrontado com a inobservância de dever de cautela. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que pese exista outra 

negativação em nome da parte autor, verifico que não se aplica ao caso a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos e da qual não houve demonstração de que estaria 

sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO 

CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida 

na inicial para: DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes; DECLARAR a inexistência de débitos da parte 
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autora com a parte ré referente à dívida em litígio; E ainda, a título de danos 

morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N 

T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e 

§3º do art. 81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, 

sem qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a 

minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os 

fundamentos ali expostos, para que produza todos os seus jurídicos e 

legais efeitos. Com isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/1995. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014057-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON EVANGELISTA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014057-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEVERTON EVANGELISTA DE FRANCA REQUERIDO: 

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Vistos em 

correição Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da demanda. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta CLEVERTON EVANGELISTA 

DE FRANCA em desfavor de ODORATA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

COSMÉTICOS LTDA. Consigno que o processo tramitou regularmente, com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi 

indevidamente negativado no Serasa pela empresa reclamada, posto que 

jamais manteve relação jurídica que justifique referido ato. Requer a 

declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

o Reclamante – consumidor - 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 NÃO TER HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que não reconhece os débitos 

oriundos da contratação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

satisfatoriamente impugnados pela parte autora. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante recebeu os produtos da Ré, sendo que o 

comprovante fora devidamente assinada pela parte autora, gerando 

débitos que jamais foram quitadas pela parte autora e que deram ensejo à 

negativação de seu nome. Ademais, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, e o 

autor não impugnou a assinatura. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. 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. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Julgo procedente o pedido contraposto no importe 

de R$ 792,22 (setecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), 

devendo ser atualizado com juros de mora de 1% a.m., e correção 

monetária a partir do vencimento. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014196-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014196-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON DA COSTA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 
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burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

movida por GILSON DA COSTA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

onde alega o Reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, 

alegam a 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. Afasto a preliminar de incompetência deste Juízo, tendo 

em vista que os documentos acostados aos autos são suficientes para o 

deslinde da ação. Quanto a preliminar de falta interesse de agir, vejamos: 

Segundo lições de Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito 

Processual Civil. Vol. 1. RJ: Editora Lúmen Júris, 2003. 8.ed., p. 124): O 

interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Logo, percebe-se que desde que a demanda seja necessária, configurado 

está o interesse de agir. Pela análise da inicial infere-se que não há 

qualquer elemento que demonstre a desnecessidade da tutela jurisdicional. 

O autor pretende a anulação da cobrança e indenização por danos 

morais. Portanto, necessitando da tutela judicial. Com essas razões, rejeito 

a preliminar arguida. Afasto a preliminar suscitada pela Requerida, tendo 

em vista que extrato oficial não é documento indispensável à propositura 

da ação. A parte autora requer a inversão do ônus da prova. Nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - 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. Ressalto que o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Assim, defiro a inversão do ônus em favor do Autor. 

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. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não 

reconhece o débito oriundo da contratação. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram suficientemente impugnados. Em defesa a Reclamada 

demonstrou que a reclamante possui vínculo jurídico com a mesma, o que 

pode ser atestado pelos documentos trazidos com a defesa, 

especialmente, Instrumento Particular de Confissão de dívida devidamente 

assinado, o que não fora impugnado satisfatoriamente pela parte Autora. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso e a parte autora confirmou a assinatura. Nesse 

sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO ? ALEGAÇÃO DE INEXISTÊCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ? JUNTADA DE CONTRATO E 

DOCUMENTOS ? AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA 

INJUSTIFICADAMENTE ? AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE 

CONTRATO ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ? CONDENAÇÃO 

EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.Havendo a 

juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia 

de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência em 

audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e 

fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.Diante da ausência 

em audiência motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, 

resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária 

indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.Manutenção da 

sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte 

promovente às penas da litigância de má-fé.Sentença mantida.Recurso 

desprovido. (N.U 1005098-35.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 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. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015257-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA ANTONIA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015257-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALBERTINA ANTONIA COSTA ARRUDA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão 

de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as 

provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção. 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 CPC. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas do plano de internet contratado, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou áudio que comprova a relação 

jurídica entre as partes e a contratação realizada pela reclamante. 

Corroborando com o alegado em sua defesa, no áudio juntado pela 

reclamada a reclamante afirma estar ciente dos valores e plano 

contratado. A reclamada também junta telas do seu sistema que 

comprovam as faturas e serviços utilizados pela reclamante. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado a 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, a reclamante também impugna o áudio juntado nos autos, porém 

não junto nenhum elemento probatório para demonstrar o que alega, sendo 

assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS –COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, defiro o pedido contraposto realizado 

pela reclamada, para que a reclamante efetue o pagamento dos valores 

discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Opino pela procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a pagar o 

valor R$ 664,31 (seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. - Condeno a parte Reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 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 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010210-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE BENEDITA DE MAGALHAES (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010210-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDETE BENEDITA DE MAGALHAES REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Acolho a 

preliminar de retificação do polo passivo para constar como parte a 

empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA 

VI - NP, com CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03. 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 CPC. Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora 

busca a declaração de inexistência de débito de R$ 1.381,80 (um mil 

trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada e a condenação da Ré ao pagamento 

de indenização por danos morais sofridos. Por sua vez, em contestação a 

reclamada afirma que a negativação é devida uma vez que o crédito em 

comento diz respeito à cessão de crédito, tendo como partes deste 

negócio jurídico a empresa Via Varejo e o reclamado. Com isso, alega que 

não houve a prática de ato ilícito por sua parte não causando o dano moral 

pleiteado. Aduz, ainda, por meio de documentos juntados aos autos que a 

reclamante mantinha relação jurídica com a empresa que cedeu o crédito 

para a reclamada, inclusive ficou demonstrado por meio do Contrato de 

Venda assinado pela reclamante, ficha cadastral, documentos pessoais e 

o termo de cessão de dívida inscrita no CPF da reclamante, ou seja, 

cristalina a existência de relação jurídica pretérita com o cedente do 

crédito. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto 

que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Nesse sentido: E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E 

DA CESSÃO- DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade 

da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao 

débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do 

termo de cessão público. 2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade 

da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos o contrato 

originário da dívida, bem como o termo de cessão público. 3. Não pratica 

ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito , agindo no 

exercício regular do direito. 4. Comprovada a origem da dívida, não há que 

se falar em declaração de inexistência do débito. 5. A condenação a título 

de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de 

crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa 

cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo 

recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as 

partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000018-89.2018.8.11.0034, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 
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SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no 

DJE 12/12/2019) Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à 

parte reclamante, uma vez que pelos elementos dos autos restou 

caracterizada a relação jurídica com a Reclamada, por meio da cessão de 

crédito. Importante salientar que a parte autora deixou de impugnar as 

provas trazidas nos autos, bem como deixou de comparecer à audiência 

de conciliação. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que não vislumbro os elementos de tal instituto na presente 

demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, nos 

termos dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino pela 

procedência do pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando 

a reclamante a pagar o valor R$ 1.381,80 (um mil trezentos e oitenta e um 

reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. - Acolho a preliminar 

de retificação do polo passivo para constar como parte a empresa FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP, com 

CNPJ/MF número 26.405.883/0001-03 Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. 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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015397-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015397-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EZEQUIAS FERREIRA SANTANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. 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 CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o reclamante inadimplente em relação às faturas de cartão 

de crédito junto a empresa. Visando demonstrar que de fato os serviços 

foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta 

de adesão de cartão de crédito devidamente assinada pelo reclamante, 

bem como histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante 

apresentou impugnação e mesmo o reclamado trazendo aos autos 

documentos que demonstram o débito não quitado o reclamante não traz 

nenhum elemento que comprove a quitação dos débitos, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Por outro 

lado, condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 3% 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 o Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS SCHROEDER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005056-50.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JEFFERSON LUIS SCHROEDER REQUERIDO: AVIANCA, 

MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos. Considerando o A.R. constante no 

ID 24563395 -, o qual retornou negativo com a informação “AO 

REMETENTE”, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar o endereço completo e atualizado para citação, e após 

redesigne-se nova audiência de conciliação com intimação de todas as 

partes. Intime-se. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Diante disso, homologo a minuta de despacho elaborada pelo Juiz Leigo, 

de acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004471-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004471-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RONE RUBENS DA SILVA GONSALES REQUERIDO: ALS 

VIAGENS E TURISMO EIRELI, AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., 

Denota-se que a parte requerida ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI não se 

manifestou nos autos. Considerando que não há registro de juntada do AR 

enviado à parte requerida ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI, determino que 

a secretaria certifique sobre a devolução deste. Após, conclusos para 

sentença. 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. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Diante 

disso, homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de 

acordo com os fundamentos ali expostos, para que produza todos os 

seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008429-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008429-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GUILHERME PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 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 CPC. Pleiteia o reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar o reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia do Contrato de 

Adesão devidamente assinada pelo reclamante, bem como histórico de 

faturas que demonstram o débito negativado. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instado a se manifestar o reclamante não apresentou impugnação, bem 

como não compareceu à audiência de conciliação, não se desincumbindo 

do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não 

há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro o pedido de 

condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez que 

vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 3% 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 o Reclamante, na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008598-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA FERNANDES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008598-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARINA FERNANDES DO CARMO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. II. 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 CPC. Pleiteia 

a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. O reclamado em sua 

defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente com o reclamado, para comprovar o alegado demonstra a 

origem da dívida conforme os documentos acostados aos autos, razão 

pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado juntou 

cópia da Proposta de adesão de cartão devidamente assinada pela 

reclamante, bem como histórico de faturas que demonstram o débito 

negativado. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante 

não apresentou impugnação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do 

art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 
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reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro 

o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 3% 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 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007839-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ALINE SANTIAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007839-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAYARA ALINE SANTIAGO DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 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 CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito. O reclamado em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente com o reclamado, para 

comprovar o alegado demonstra a origem da dívida conforme os 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, o reclamado juntou cópia da Proposta de 

adesão de cartão devidamente assinada pela reclamante, bem como 

histórico de faturas que demonstram o débito negativado. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Instado a se manifestar a reclamante não apresentou 

impugnação, bem como não compareceu à audiência de conciliação, não 

se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, defiro 

o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 3% 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 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009391-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANY SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009391-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIANY SOUZA DA SILVA REQUERIDO: ODORATA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA I. RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 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 CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, como consequência requer a declaração da inexistência 

do débito. O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 
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legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, o reclamado juntou cópia da ficha cadastral 

devidamente assinada pela reclamante, além de nota fiscal, boleto para 

pagamento, documentos pessoas, foto cadastral e pedidos que 

comprovam o débito. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que 

se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante salientar que a 

parte autora deixou de impugnar a contestação apresentada, bem como 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, se desincumbindo do 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por fim, defiro o 

pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pela reclamante. - Por outro lado, condeno a parte Reclamante à pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 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 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires 

Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012902-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012902-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE FATURA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOAO 

AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora do questiona as faturas nos meses de 

referência setembro/2019, no valor de R$ 749,41 e novembro/2019, no 

valor de R$ 683,14, em razão do consumo aferido em sua unidade 

consumidora de nº 864560-8 não condizer com a sua realidade, uma vez 

que a cobrança estaria muito acima de sua média mensal. Com isso, 

requer a procedência da ação para condenar a ré a realizar a revisão da 

fatura, bem como pagamento de indenização a título de danos morais. Com 

efeito, em que pese às alegações da defesa, é certo que o valor faturado 

em setembro/2019 e novembro/2019 superam em muito a média de 

consumo, não se apresentando plausível o reconhecimento do valor 

cobrado nos referidos meses, tendo chegado a R$ 749,41, sendo que em 

meses imediatamente anteriores, o consumo máximo girava em torno de 

R$300,00, ou seja, menos da metade. Reputo ainda indevida as cobranças 

lançadas no mês de referência novembro/2019, cuja fatura é composta 

pela cobrança a título de aferição do medidor, no montante de R$ 19,93 

(dezenove reais e noventa e três centavos), bem como de R$ 314,64 

(trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) a título de 

recebimento a menor, mas ambas sem qualquer lastro de plausibilidade 

que justifique o seu lançamento. Observa-se que, embora a reclamada 

afirma que administrativamente procedeu com vistoria in loco do relógio 

medidor, bem como teria realizado a confirmação da leitura, não trouxe 

qualquer relatório de atividades técnicas de tais vistorias, com a ciência 

inequívoca do consumidor de modo a provar suas alegações, bem como a 

possibilidade do contraditório administrativo. De toda forma, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida, mormente porque não trouxe aos autos 

qualquer prova da vistoria in loco que teria realizado da Unidade 

Consumidora questionada, que justificasse os valores cobrados e aqui 

questionados. Partindo dessas premissas, a declaração da inexistência de 

débitos referente ao mês de setembro/2019, R$ 749,41 (setecentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), e novembro/2019, R$ 

683,14 (seiscentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), é medida 

que se impõe. Como houve pagamento pela parte autora, faz-se mister a 

devolução da quantia paga, a título de danos materiais, devendo a 

reclamada restituir a quantia na forma simples, posto que não evidenciada 

ou comprovada conduta de má-fé que justifique a incidência do artigo 42, 

do CDC. No caso, embora possa ser reconhecido que houve cobrança 

indevida – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a cobrança indevida, é 

importante destacar que o evento não culminou em outras consequências 

jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão 

do fornecimento de energia, que, quando comprovadas, ensejariam 

indenização a título de danos morais. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO 

NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE 

COBRADO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Postulou o autor a devolução dos 

valores indevidamente cobrados pela empresa ré, por serviço não 

contratado, bem como indenização por danos morais. Devidamente 

instruído e contestado o feito, sobreveio sentença procedente 

condenando a requerida a devolução do simples dos valores 

indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 

2.000,00. A sentença merece ser reformada, para afastar a condenação 

a titulo de danos morais. Conforme entendimento preponderante nas 

Turmas Recursais, a cobrança de serviços não contratados autoriza a 
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devolução dos valores, mas, por si só, não enseja reparação por dano 

moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005428255, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 23/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005428255 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

23/04/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/04/2015) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a 

ser reparado. Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

na inicial para: A) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente às dívidas discutidas nos autos, R$ 749,41 

(setembro/2019) e R$ 683,14 (outubro/2019), CONDENANDO empresa 

reclamada à restituir para a parte autora os mesmos valores, na forma 

simples, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, facultando ainda à 

empresa ré refaturar utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses 

anteriores ao mês de setembro/2019, impugnado nesta demanda, e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.; Mantenho a medida liminar anteriormente 

concedida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015318-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015318-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAROLAYNE MIRANDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA VISTOS EM 

CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado 

especial arguida em razão de necessidade de produção de prova pericial, 

tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis à 

formação de juízo de convicção. 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 CPC. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito, como consequência requer a declaração da inexistência do débito. 

O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

o reclamado juntou cópia da ficha cadastral devidamente assinada pela 

reclamante, além de nota fiscal, documentos pessoas, e pedidos que 

comprovam o débito. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que 

se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante salientar que a 

parte autora deixou de comparecer a audiência de conciliação, porém 

apresentou impugnação e não trouxe nenhum comprovante de que a 

dívida havia sido quitada, se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, I, do CPC. Por fim, defiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda, bem como defiro o pedido 

contraposto realizado pela reclamada, para que a reclamante efetue o 

pagamento dos valores discutidos nos autos. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante. - Opino pela procedência do 

pedido contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a 

pagar o valor R$ 356,79 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e 

nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

aplicação de juros de mora a partir da contestação. - Por outro lado, 

condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 3% 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 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009666-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009666-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: TALITA APARECIDA SILVA REQUERIDO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. III. 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 
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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 CPC. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, como consequência requer a declaração da inexistência 

do débito. O reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer 

ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, o reclamado juntou cópia da ficha cadastral 

devidamente assinada pela reclamante, além de áudio em que a parte 

autora afirma o débito. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Desta feita, não há que 

se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Importante salientar que a 

parte autora deixou de impugnar a contestação apresentada, bem como 

deixou de comparecer a audiência de conciliação, se desincumbindo do 

ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 

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

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

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 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003394-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NUBIA ALVES DE ABREU REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado 

o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito 

a preliminar de incompetência do juizado especial arguida em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 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 CPC. Trata-se de demanda por meio da qual 

a parte autora busca a declaração de inexistência de débito de R$ 886,79 

(oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela reclamada e a condenação da Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais sofridos. Por sua vez, em 

contestação a reclamada afirma que a negativação é devida uma vez que 

o crédito em comento diz respeito à cessão de crédito, tendo como partes 

deste negócio jurídico a empresa CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO S/A e o reclamado. Com isso, alega que não houve a prática 

de ato ilícito por sua parte não causando o dano moral pleiteado. Aduz, 

ainda, por meio de documentos juntados aos autos que a reclamante 

mantinha relação jurídica com a empresa que cedeu o crédito para a 

reclamada, inclusive ficou demonstrado por meio do Termo de Adesão 

assinado pela reclamante, foto cadastral, documentos pessoais e o termo 

de cessão de dívida inscrita no CPF da reclamante, ou seja, cristalina a 

existência de relação jurídica pretérita com o cedente do crédito. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica posto que a semelhança 

nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa 

aludido recurso. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR 

DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

NEGADOS –COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001– JÁ-PROJUDI - Origem: Sexto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá -Recorrente(s): EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - Recorrido(s): JULIANA 

FERREIRA DA SILVA -Juiz Relator: Patrícia Ceni - Data do Julgamento: 

07/05/2019. Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte 

reclamante, uma vez que pelos elementos dos autos restou caracterizada 

a relação jurídica com a Reclamada, por meio da cessão de crédito. 

Importante salientar que a parte autora deixou de impugnar as provas 

trazidas nos autos, bem como deixou de comparecer à audiência de 

conciliação. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Por fim, 

defiro o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, 

uma vez que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. 

IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

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 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

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. 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005322-37.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROQUE DOS SANTOS (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005322-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JAIR ROQUE DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. II. 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 CPC. Pleiteia 

o reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela reclamada, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, por isso pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito. A reclamada em sua defesa, afirma 

que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente em 

relação às faturas do plano contratado, conforme documentos acostados 

aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

a reclamada juntou cópia da Proposta de adesão devidamente assinada 

pelo reclamante, bem como histórico de faturas que demonstram o débito 

negativado, que comprova a relação jurídica entre as partes e a 

contratação realizada pelo reclamante. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Instado a se manifestar o reclamante deixou de apresentar impugnação e 

mesmo a reclamada trazendo aos autos documentos que demonstram o 

débito não quitado o reclamante não traz nenhum elemento que comprove 

a quitação dos débitos, sendo assim, não se desincumbindo do ônus que 

lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA –RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO 

SISTEMA DA RECLAMADA QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NEGADOS COBRANÇA DEVIDA – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 0059562-27.2018.811.0001) Por fim, 

defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, para que o 

reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos autos, e defiro 

o pedido de condenação da parte autora como litigante de má fé, uma vez 

que vislumbro os elementos de tal instituto na presente demanda. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

pelo reclamante. - Opino pela procedência do pedido contraposto realizado 

pela reclamada, condenando o reclamante a pagar o valor R$ 206,30 

(duzentos e seis reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação. - 

Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 3% 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 o Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015250-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015250-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do CPC. O reclamante pleiteia 

indenização por danos morais ao argumento de que o reclamado vem 

descontando indevidamente de sua folha de pagamento valores relativo a 

faturas de cartão de crédito, pleiteia que seja declarado nulo o contrato de 

empréstimo firmado, bem como reduzida as taxas de juros aplicadas. 

Requer indenização pela ausência de informação, bem como requer a 

juntada do contrato por ele assinado. O reclamado, em contestação, 

afirma que a reclamante firmou contrato de adesão de cartão de crédito, 

sendo devidos os descontos, inexistindo ato ilícito, alega que o contrato 

firmado entre as partes não padece de vício, que o reclamante utilizou-se 

do cartão e ante tal fato pugna pela improcedência da presente demanda. 

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência 

do consumidor, onde o reclamado está mais apto 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. Inicialmente, tenho que não 

pode prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de 

cobrança indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento 

pelo reclamado, pois não demonstrada à alegada fraude ou vício de 

consentimento. O demandante afirma que não utilizou o cartão da 

reclamada, no entanto o contrato juntado nos autos demonstra que tinha 

ciência do tipo de empréstimo que estava realizando, ou seja, a relação 

entre as partes restou caracterizada. Corroborando: "EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – 

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO 

DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO 

DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – 

ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE 

TED – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA 

BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL 

SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a 

demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte 

impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras 

para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a preliminar de 

ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente 

aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, 
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conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Em se tratando de 

prova essencialmente documental, desnecessária a produção de prova 

oral. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as 

provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o 

julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em 

razão da simplicidade, celeridade e economia processual. Não há se 

confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O 

magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para 

expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara 

quanto aos motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a 

própria inicial é contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o 

entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os 

argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza 

os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato 

faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, 

mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com 

entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao 

direito de informação quando o contrato é expresso quanto ao produto 

contratado, cujas letras estão em posição de destaque. Havendo a 

comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o 

qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito 

, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito 

de informação, ainda mais quando houve recebimento dos valores em 

conta, conforme TED juntado, cuja conta não fora impugnada. Havendo 

provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com 

autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe 

alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no 

exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos 

do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(N.U 1002007-11.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 

11/12/2019)" Vislumbro o comportamento contraditório do reclamante, que 

se insurge quanto à espécie de contrato firmado, pois posteriormente à 

celebração percebeu que não era aquilo que pretendia. Com efeito, a 

prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por meio da 

rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Contudo, constata-se pelos 

documentos apresentados pelo autor, que os descontos vêm ocorrendo 

desde 2010 tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2019, 

nove anos após. Aplica-se ao caso a máxima do “venire contra factum 

proprium non potest” (vedação ao comportamento contraditório), segundo 

a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio 

contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia 

a modalidade de empréstimo contratado. Com efeito, analisando o caso, 

vislumbro a presença dos elementos caracterizadores do comportamento 

contraditório, quais sejam: comportamento, geração de expectativa, 

investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. 

Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, se assim 

ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé processual. Vale frisar 

que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da boa-fé 

como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo 

caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de 

honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da 

outra parte. Desta feita, caberia ao autor requerer revisão contratual para 

apurar o saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é 

suficiente para quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, 

porquanto não há elementos capazes de macular a relação jurídica 

firmada entre as partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação 

não se mostra viável para tal intento caso fosse, pois haveria 

necessidade de recálculo de taxas e demais encargos contratuais, o que 

dá à ação a natureza de revisional, exigindo a realização de cálculos mais 

complexos, e, por consequência, incompatível com o procedimento dos 

Juizados Especiais Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso 

está adstrito, não somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, 

mas também à causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, 

adotada pela nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos 

narrados na petição inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida 

que se impõe, pois apesar do modelo de contratação em questão ser 

reprovável em razão de gerar o pagamento infinito, o autor não pode 

alegar em seu favor falta de conhecimento das regras, pois usou de todas 

as facilidades contratadas. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014957-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEX DEIVID DO NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A VISTOS EM CORREIÇÃO I. 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II. 

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 CPC. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovido pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, por isso pleiteia pela declaração de inexistência de débito. 

A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente em relação às faturas do cartão de 

crédito, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual a 

inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou áudio 

que comprova a relação jurídica entre as partes e a contratação realizada 

pela reclamante, bem como as faturas em aberto. Corroborando com o 

alegado em sua defesa, no áudio juntado pela reclamada o reclamante 

afirma estar ciente dos termos do cartão que contratou. A reclamada 

também junta as faturas do cartão que demonstram que o reclamante 

utilizou os serviços e deixou de quitar seus débitos. Instado a se 

manifestar a reclamante apresentou impugnação e mesmo a reclamada 

trazendo aos autos documentos que demonstram o débito não quitado o 

reclamante não traz nenhum elemento que comprove a quitação dos 

débitos, sendo assim, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 373, I do CPC. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE 

R$89,48 (oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA POR “PRINTS” DO SISTEMA DA RECLAMADA 

QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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NEGADOS –COBRANÇA DEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO –AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA DA 

SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº.: 

0059562-27.2018.811.0001) Por fim, defiro o pedido de condenação da 

parte autora como litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos 

de tal instituto na presente demanda. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a 

parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 

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 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013789-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CARLOS APARECIDO DE SOUZA ROSA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Inicialmente, afasto a preliminar 

de conexão arguida pela reclamada, uma vez que os processos 

apontados como paradigmas discutem negativações diversas, por valores 

e contratos diferentes do que está sendo discutido na presente demanda. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE 

DANO MORAL decorrentes de inscrição indevida proposta por CARLOS 

APARECIDO DE SOUZA ROSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela parte 

autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, 

mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. A reclamada contestou genericamente, alegando 

que a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o 

print da tela para esta comprovação. Entretanto, o print da tela, não é 

aceito como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as 

gravações telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a 

contratação dos serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido 

já se pronunciou o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

DÉBITO GERADO - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - 

TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - 

DESNECESSIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, 

que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à 

indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re 

ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. Para a fixação da 

quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, 

ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, 

à repercussão do fato, além da observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A exigência de prequestionamento para 

a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida 

pela parte e não pelo órgão julgador, dispensado de apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais. (N.U 0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Em que 

pese exista outra negativação em nome da autora, verifico que não se 

aplica ao caso a Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a 

que está sendo discutida nestes autos e da qual não houve demonstração 

de que estaria sendo questionada judicialmente. Todavia, conforme 

entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em 

conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é 

diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012) Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio, no valor de R$ 177,92 (cento e 

setenta e sete reais e noventa e dois centavos), e ainda, a título de danos 

morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

disponibilização da negativação – 17/07/2015 - e correção monetária a 

partir desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008785-84.2019.8.11.0001
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KLEYTON RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008785-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KLEYTON RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A VISTOS EM CORREIÇÃO 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. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, 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 atuora não teria provado tal dano. Assim, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - 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 áudio de gravação de atendimento telefônico em que houve a 

contratação entre as partes, inclusive com detalhamento de dados 

pessoais declarados de forma expontânea pela parte autora, o que afasta 

a indicação de contratação fraudulenta. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. CONTRATO DE INTERNET E TELEFONE. CANCELAMENTO NÃO 

EFETUADO. AFIRMAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR DE TER ENTRADO EM 

CONTATO COM A RÉ APENAS UMA VEZ, SOLICITANDO O 

CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA 

OUTRA CIDADE. AUDIO DO ATENDIMENTO A DEMONSTRAR QUE O 

AUTOR DESISTIU DO CANCELAMENTO NO MOMENTO EM QUE 

REALIZADA A LIGAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS MESMO SEM A 

DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO POR SE TRATAR DE 

ASSINATURA COM VALORES FIXOS. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL 

INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO PELA RÉ. VEDAÇÃO DE 

JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE 

REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS DESACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71006444400, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 

27-04-2018) Embora se esteja diante de uma relação consumerista, a 

inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de 

elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial. 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. Portanto, o banco 

agiu em mero exercício regular de direito, perseguindo um crédito legítimo 

que lhe era devido pela parte autora, razão pela qual totalmente descabida 

a insurgência autoral. As cobranças impugnadas não configuram ato 

ilícito, mas mero exercício regular de direito, fundamentando-se na mora do 

consumidor. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do 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. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 
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resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. 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. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 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. ARTHUR GEORGE 

DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014645-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HEINRICH DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014645-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THIAGO HEINRICH DIAS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A VISTOS EM CORREIÇÃO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por THIAGO HENRICH DIAS 

DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, formulada pelo Reclamante, visando ver-se 

compensado pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Noticia a 

Reclamante que foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

Serasa por uma dívida no valor de R$ 782,07 (setecentos e oitenta e dois 

reais e sete centavos), referente à um suposto contrato n. º 

4180530787259000, com data de inclusão em 25/01/2018, contudo, não 

reconhece a dívida em questão, uma vez que “afirma que não possui 

débito algum com a reclamada”. Em defesa, a Reclamada demonstra que o 

valor discutido nos autos é decorrente da utilização do cartão de crédito 

emitido pela reclamada, devidamente usufruído para compras pelo 

reclamante, mas sem o respectivo pagamento das faturas, visto que 

permaneceram valores em aberto que a reclamante contratou 

regularmente os serviços de cartão de crédito, conforme instrumento 

particular de contratação de serviços devidamente assinado pela parte 

autora. Comprova ainda a empresa reclamada que as faturas 

apresentadas na contestação permanecem em aberto, o que motivou a 

negativação do nome da parte autora. Friso que os argumentos e 

documentos constantes da defesa não foram suficientemente impugnados 

pela parte autora, que se limitou a repetir o que aduziu em sua inicial, 

refutando a existência de débito que justificasse a negativação, embora a 

reclamada tenha trazido farta documentação em sua defesa. Da análise 

dos autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante, uma vez 

que este não nega a relação jurídica com a Reclamada, no entanto, apesar 

de afirmar que não possui débitos, não comprova a sua 

regularidade/adimplência, no que concerne à quitação do valor em aberto, 

o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a apresentação dos 

comprovantes de pagamento das faturas que agora estão sendo 

cobradas pela reclamada. 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. Portanto, forçoso reconhecer a ausência 

de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo improcedente 

o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014381-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014381-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos em correição Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Inicialmente, afasto a preliminar de 

conexão arguida pela reclamada, uma vez que não há provas de relação 

familiar ou de parentesco entre as partes reclamantes, ademais, dano é 

individual, devendo ser garantido o direito personalíssimo das partes. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANA 

CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS 

S/A. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto pra julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 
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partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No 

caso vertente, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, 

caracterizada pelo alteração da rota do voo originário de forma unilateral, 

sem comunicação prévia, sem qualquer assistência ao consumidor e a 

consequente perda da conexão para o destino final, chegando à Cuiabá 

às 16h50, e não mais às 11h15, como inicialmente contratado, o que gerou 

diversos transtornos à parte Requerente, já que teve que providenciar a 

compra de passagens por outra companhia no intuito de chegar a tempo 

do velório de parente próximo nesta urbe. A parte ré alega que, devido ao 

mau tempo, foi necessária a reestruturação da malha aérea, alguns vôos 

foram alterados ou até mesmo cancelados, motivo pela qual entende que 

não pode haver responsabilização por qualquer ônus reparatório, 

notadamente porque a aeronave só pode voar com a autorização dos 

controladores de vôo, o que foge da alçada da empresa. Em que pese as 

referidas alegações, entendo que a justificativa apresentada – 

reestruturação da malha aérea -, não é verossímil a ponto de 

desincumbi-la do ônus probatório que lhe competia, uma vez que não foi 

comprovado por meio de documentos hábeis sequer a ocorrência do 

suposto “tráfego excessivo”, tampouco a necessidade de uma eventual 

reformulação dos horários dos vôos no referido dia. Portanto, o 

cancelamento desarrazoado que ocasionou a perda da conexão, sem a 

comprovação idônea de ter prestado ao consumidor qualquer assistência 

material, configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, 

§ 3º do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE 

AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL 

(PORTO ALEGRE) COM ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. ALEGAÇÃO 

DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

QUE O AEROPORTO DA ORIGEM ESTAVA SEM CONDIÇÕES DE 

OPERAÇÃO, ÔNUS DO QUAL A EMPRESA AÉREA NÃO SE DESINCUMBIU, 

A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

ARBITRADO EM R$ 3.000,00, DE ACORDO PARÂMETROS DESTA TURMA 

RECURSAL, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71008676090, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 

25-09-2019) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Quanto ao pedido de danos 

materiais, vejo que merece guarida, pois comprovadas as despesas 

extras com aquisição de nova passagem aérea no total de R$ 1.212,94 

(um mil, duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos). Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora, a título de danos 

materiais, a importância de R$ 1.212,94 (um mil, duzentos e doze reais e 

noventa e quatro centavos); CONDENAR ainda, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da importância total de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), ambos os valores corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação 

válida, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014243-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS REIS SANTOS (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014243-82.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS DOS REIS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

em Correição. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram 

também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes 

quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades 

capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto 

pra julgamento. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS decorrentes de negativação indevida. Alega que o pedido 

de indenização procede, tendo em vista que a reclamada inscreveu o seu 

nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Afirma que nunca 

manteve qualquer tipo de relação jurídica com a ré, que pudesse justificar 

a indevida inserção. A reclamada contestou genericamente, alegando que 

a dívida se originou de serviços contratados pela autora, anexando o print 

da tela para esta comprovação. Entretanto, o print da tela, não é aceito 

como meio de prova, tendo a Reclamada a sua disposição as gravações 

telefônicas e termo de contrato, que confirmariam a contratação dos 

serviços pela autora, mas assim não o fez. Neste sentido já se pronunciou 

o TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - 

TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO GERADO - 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR - TELAS DO 

SISTEMA DE ATENDIMENTO E FATURAS - PROVAS UNILATERAIS - PARTE 

REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA 

- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DE 

APELAÇÃO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se 

levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, 

além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

v io l ados  d i spos i t i vos  l ega i s  ou  c o n s t i t u c i o n a i s .  ( N . U 

0009214-83.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 
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deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, o reclamante alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos 

com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato 

que tivesse sido assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valor de R$ 93,87, e 

ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir do evento disponibilização da negativação – 08/08/2019 - e 

correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ), e assim 

o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014066-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014066-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA REQUERIDO: 

CLARO S.A., NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos em Correição 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA proposta por NELSON 

GUTEMBERG BRAVO PEREIRA em desfavor de CLARO S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter havido falha na 

prestação do serviço pela reclamada, já que em 24/10/2019 teve os 

serviços da sua linha telefônica suspensos. Informa a parte autora que 

aderiu junto à empresa ré a um pacote COMBO (linha móvel e internet), por 

meio da linha móvel nº (65) 9 9328-4110. Aduz ainda que solicitou o 

cancelamento da internet, uma vez que em seu novo endereço não 

possuía cabeamento. Nessa toada, relata que mesmo com os pagamentos 

em dia teve os serviços suspensos de sua linha de forma abrupta pela 

empresa requerida, o que teria acarretado inúmeros prejuízos. Com isso, 

requer desbloqueio da linha e indenização por danos morais. Da análise 

dos autos, verifica-se que fora pactuada entre as partes um plano de 

telefonia móvel para a linha habilitada em nome da parte autora, gerando 

faturas mensais de serviços desde então. Em que pese às alegações da 

parte autora ao alegar que sempre manteve os pagamentos pontuais, 

restou suficientemente demonstrado pela parte reclamada que o bloqueio 

da linha de telefonia se deu pela inadimplência referente às faturas 

vencidas 20/08/2019, mas que somente foi paga em 14/10/2019, dando 

azo à suspensão, não havendo conduta irregular da empresa requerida. 

Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de ato ilícito pela 

reclamada, bem como a improcedência dos pedidos de repetição de 

indébito e indenização por dano moral. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais em face dos fatos 

narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a 

demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Ocorre que, in casu, não há razão para o deferimento da pretensão 

indenizatória. Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO NO 

PAGAMENTO DA FATURA DE RENEGOCIAÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71009124538, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 17-12-2019) Assim, verifico 

não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código 

Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, 

nos moldes pleiteados na exordial. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a medida liminar 

anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Arthur 
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George da Silva Barros Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015065-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA MENDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015065-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RENATO PEREIRA MENDES JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos EM CORREIÇÃO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS 

decorrentes de negativação indevida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que 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 nos artigos 300 e 302 do 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. No 

mérito, alega a parte autora, em síntese, que a empresa requerida agiu de 

forma negligente, uma vez que inseriu seu nome de forma indevida no rol 

de inadimplentes (SERASA), mesmo tendo realizado o pagamento da 

parcela do acordo de renegociação da dívida. Sustenta a parte autora, 

que o expediente utilizado pela parte ré lhe causou abalo moral passível de 

ressarcimento a título de danos morais. Partindo dessas premissas e 

diante das provas produzidas pelas partes, tenho que os fatos delineados 

na inicial não restaram comprovados de forma inequívoca, isto é, que o 

nome da parte autora foi inserido ou mesmo mantido de forma indevida no 

cadastro de inadimplentes. Em que pese as alegações da parte 

reclamante, analisando detidamente os autos, verifico que a autora não 

trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento das parcelas da 

dívida que está sendo cobrada pela reclamada. Com efeito, restou 

incontroverso que as partes firmaram acordo para liquidação da dívida 

cobrada, tendo sido emitido o boleto no valor de R$ 567,32, com 

vencimento em 30/08/2019, mas do qual não trouxe o autor qualquer prova 

da sua devida quitação, dando ensejo à negativação de seu nome pela 

reclamada. Frise-se que, consoante observado pela reclamada, a parcela 

da renegociação de dívida firmada pelo Reclamante, com vencimento em 

data de 30/08/2019, não teve seu pagamento realizado na data pactuada, 

haja vista que o Reclamante carreou aos autos comprovante de 

pagamento realizado em data de 02/09/2019, o que, expressamente 

implicava a incidência de multa de 2% sobre o total mais R$ 0,85 por dia de 

atraso, sendo devido o novo valor de R$ 580,36 (quinhentos e oitenta 

reais e trinta e seis centavos). Diga-se que desse fato nada há que se 

questionar com relação a inclusão do nome do autor nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, repita-se, não efetuou o 

pagamento da obrigação que assumiu na data aprazada, tendo realizado 

pagamento no valor de R$ 569,87 (quinhentos e sessenta e nove reais e 

oitenta e sete centavos), valor este aquém do devido. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FALTA DE DILIGÊNCIA DA AUTORA. PAGAMENTOS EQUIVOCADOS. 

INSCRIÇÃO DEVIDA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71007644032, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em: 24-05-2018) Logo, a parte autora não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é 

possível produzir. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido de danos morais e materiais. Ante o exposto, julgo improcedentes 

os pedidos, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a medida liminar 

anteriormente concedida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014761-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH PEREIRA DE SA E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014761-72.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARGARETH PEREIRA DE SA E SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO 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. Trata-se de Ação 

de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, 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. Assim, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - 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 
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pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, demonstrado a existência de cadastro e faturas 

mensais de serviços, das quais indicam histórico de pagamentos, bem 

como registro de atendimento telefônico à parte autora, o que caracteriza 

a existência de vínculo entre as partes e 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. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE 

INTERNET E TELEFONE. CANCELAMENTO NÃO EFETUADO. AFIRMAÇÃO 

DO PRÓPRIO AUTOR DE TER ENTRADO EM CONTATO COM A RÉ APENAS 

UMA VEZ, SOLICITANDO O CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE MUDANÇA 

DE ENDEREÇO PARA OUTRA CIDADE. AUDIO DO ATENDIMENTO A 

DEMONSTRAR QUE O AUTOR DESISTIU DO CANCELAMENTO NO 

MOMENTO EM QUE REALIZADA A LIGAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS 

MESMO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO POR SE 

TRATAR DE ASSINATURA COM VALORES FIXOS. INSCRIÇÃO DEVIDA. 

DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO PELA RÉ. 

VEDAÇÃO DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A 

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO DE 

MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DESACOLHIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71006444400, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 27-04-2018) Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do 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. Por outro lado, 

acolho o pedido contraposto da reclamada em reaver seu crédito no 

referente à soma das faturas em aberto, no valor de R$ 329,82 (trezentos 

e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstrativo de 

débitos. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as 

provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé 

da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de R$ 329,82 

(trezentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao 

total de faturas de serviços inadimplidos, com juros de mora a 1% a.m. e 

correção pelo INPC, ambos a partir da citação; e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no 

artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação e posterior 

homologação ao MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004159-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI VANDERLO MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004159-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSNI VANDERLO MATHIAS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM CORREIÇÃO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OSNI VANDERLO 

MATHIAS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da causa é que a parte se insurge contra 

suposta falha na prestação de serviços por corte indevido no 

fornecimento de energia. Com isso, requer a condenação da 

concessionária reclamada em danos morais. Inicialmente é de se 

considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente 

desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. No caso vertente, a 

parte requerente alegou a falha no serviço prestado, uma vez que tinha 

sido paga as contas, todavia, houve o corte de sua energia. Compulsando 

os documentos acostados pela Requerida, pode ser observado que o 

corte se deu de forma indevida, sendo apenas religado após o 

deferimento da liminar por este Juízo. Friso que o demandado deixou de 

justificar o motivo da emissão de duas faturas referentes ao mês de 

março de 2019. Com isso, constato a irregularidade da cobrança. Ressalto 

que o objeto da lide se trata da suspensão do serviço efetuada em agosto 

de 2019. Com isso, resta evidenciada a irregularidade da suspensão do 

serviço. Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, os elementos dos autos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de CONDENAR a parte Reclamada a pagar à autora, a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados, a importância total de R$ 

1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Confirmo a tutela concedida neste feito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

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. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 
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extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012013-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA HELENA CASTRO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012013-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GLAUCIA HELENA CASTRO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de requerimento da extinção 

do processo em razão da parte reclamada já ter restabelecido o serviço, 

bem como ter realizado a transferência da UC para o nome da reclamante. 

A reclamada somente realizou tais pedidos após este juízo ter determinado 

tais medidas via concessão da liminar, sendo assim, a análise do mérito é 

a medida que se impõe. 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 CPC. A 

reclamante alega na petição inicial que é proprietária de um imóvel 

residencial e que o mesmo encontrava-se alugado, e que o antigo morador 

estava com débitos em aberto com a reclamada, com isso a reclamante 

solicitou à reclamada que fosse feita a troca de titularidade da unidade 

consumidora nº 6/341837 – 3, o que foi negado em razão de pendencias 

financeiras do antigo morador do imóvel, assim, não conseguiu realizar o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel, uma vez 

que a reclamada condicionou a transferência ao pagamento dos débitos 

das UC’s em nome de terceiro. Aduz que tentou administrativamente mudar 

a titularidade da UC para o seu nome e mesmo assim não obteve êxito. 

Deste modo, pelos fatos apontados, pugna pela religação da energia, pela 

transferência da titularidade da unidade consumidora para o seu nome e 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização pelos danos 

morais suportados. A reclamada, em sua defesa, alega preliminarmente 

que a obrigação de religar a energia bem como a transferência da 

titularidade já foram cumpridas, com isso pede que o processo seja extinto 

por perda de objeto. Alega que a parte não tem o direito a indenização pelo 

danos morais supostamente sofrido em razão de que não traz nos autos 

elementos que caracterizam qualquer dano sofrido. Por se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que aquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Inicialmente, esclareço que 

a parte somente cumpriu com o dever de religara energia e transferir a 

titularidade da UC após decisão liminar dada por este juízo, não tendo que 

se falar em perda do objeto da presente demanda. Cumpre esclarecer que 

a existência de débitos nas unidades consumidoras é fato incontroverso, 

entretanto, no caso dos autos o ponto controvertido paira quanto à 

legitimidade da autora no que tange à obrigação de pagar os referidos 

débitos. Importante salientar que se trata de obrigação de natureza 

pessoal (propter personam), conforme entendimento já consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: A responsabilidade por débito relativo ao 

consumo de água e serviço de esgoto é de quem efetivamente obteve a 

prestação do serviço. Trata-se de obrigação de natureza pessoal, não se 

caracterizando como obrigação propter rem. Assim, não se pode 

responsabilizar o atual usuário por débitos antigos contraídos pelo 

morador anterior do imóvel. STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.313.235-RS, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 20/9/2012 (Info 505 STJ). 

Portanto, a reclamante, proprietária do imóvel, não é responsável pelos 

débitos oriundos da prestação do serviço de energia elétrica provenientes 

do antigo morador, pois se trata de obrigação pessoal que não se vincula 

ao imóvel. Não restam dúvidas que a reclamada agiu ilegalmente quando 

negou a troca de titularidade da UC cadastrada no imóvel da autora sob o 

pretexto de que havia débitos do antigo titular da unidade consumidora que 

deveriam ser pagos. Portanto, tratando-se de relação consumerista, o 

dano moral é evidenciado pela má-prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, por consequência, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que 

todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Corroborando: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DESOCUPADO POR INQUILINO - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM - EXIGÊNCIA 

DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PARA A TROCA DE TITULARIDADE - 

ILEGALIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Configurada está a falha na 

prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para 

a troca de titularidade de unidade consumidora.A negativa de troca de 

titularidade da unidade consumidora por débitos pretéritos configura dano 

moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência 

do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar. Razão pela qual, 

arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de dano moral em 

atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Bem 

como a restituição do valor pago em R$ 261,45 (duzentos e sessenta e um 

reais e quarenta e cinco centavos), para a troca da titularidade da unidade 

consumidora. Recurso conhecido e improvido. (Recurso Inominado nº.: 

8012796-33.2016.8.11.0004 - MARCELO SEBASTIAO PRADO DE 

MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 

19/03/2018). Portanto, a concessionária de energia elétrica deixou de 

observar o seu dever de lealdade que está vinculado ao princípio da 

boa-fé, como bem define Cláudia Lima Marques: Significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes? (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para: 1 – DETERMINAR à reclamada que 

efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o restabelecimento dos 

serviços, bem como a transferência da titularidade da Unidade 

Consumidora discutida nos autos devendo passar a constar como titular a 

Sra. GLÁUCIA HELENA CASTRO DE FIGUEIREDO, inscrita no CPF sob o nº 

010.050.791 -37, caso ainda não realizado. 2 - CONDENAR a reclamada 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), montante este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e 

acrescido de juros legais a incidir da data da citação; - Mantenho a liminar 

concedida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 
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legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006738-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006738-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GISELE ALVES LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GISELE ALVES LEITE 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A decorrente de negativação indevida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que foi surpreendida ao ter 

seu crédito negado em razão de suposta negativação que aduz ser 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a falha na 

prestação do serviço, já que não teria sido notificada da aludida 

negativação de seu nome. Por sua vez, a parte ré sustenta a inexistência 

do ato tido como danoso e é certo que a parte autora não demonstrou por 

meio de qualquer documento, público ou particular, a alegada inscrição 

indevida, ou seja, não instruiu a inicial com nenhum extrato Serasa/SPC 

demonstrando que o nome da reclamante sequer tenha sido negativado 

pela reclamada, sendo que trouxe aos autos extrato que demonstra 

registros negativos por outras empresas (Telefônica Brasil e CEF), mas 

nenhum registro requerido pela reclamada Energisa. Não sem propósito, o 

autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir, restando 

claro que a parte autora poderia facilmente obter o extrato contendo a 

negativação. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013571-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013571-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO PAULO CALVO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337, do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL 

DE FATURA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOAO 

PAULO CALVO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora do questiona as faturas de energia 

elétrica dos meses de setembro e outubro/2019, por entender que o 

consumo aferido na sua unidade consumidora não condiz com a sua 

realidade, uma vez que a cobrança estaria muito acima de sua média 

mensal. Com isso, requer a procedência da ação para condenar a ré a 

realizar a revisão das faturas, bem como pagamento de indenização a 

título de danos morais. Com efeito, em que pese às alegações da defesa, 

é certo que o valor faturado em setembro/2019 e outubro/2019 supera em 

muito a média de consumo, não se apresentando plausível o 

reconhecimento dos valores cobrados nos referidos meses, tendo 

chegado R$ 824,73 (setembro/2019) e R$ 789,58 (outubro/2019), sendo 

que em meses imediatamente anteriores, o consumo médio era de R$ 

520,89 (quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos). Observa-se 

que, embora a reclamada afirma que administrativamente procedeu com 

vistoria in loco do relógio medidor, bem como teria realizado a confirmação 

da leitura, não trouxe qualquer relatório de atividades técnicas de tais 

vistorias, com a ciência inequívoca do consumidor de modo a provar suas 

alegações, bem como a possibilidade do contraditório administrativo. De 

toda forma, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, mormente 

porque não trouxe aos autos qualquer prova da vistoria in loco que teria 

realizado da Unidade Consumidora questionada, que justificasse os 

valores cobrados e aqui questionados. Partindo dessas premissas, a 

declaração da inexistência de débitos referente aos valores cobrados nos 

referidos meses, R$ 824,73 (setembro/2019) e R$ 789,58 (outubro/2019), 

é medida que se impõe. No caso, embora possa ser reconhecido que 

houve cobrança indevida – fato incontroverso -, de outro lado, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha ocorrido a 

cobrança indevida, é importante destacar que o evento não culminou em 

outras consequências jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao 
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crédito ou suspensão do fornecimento de energia, que, quando 

comprovadas, ensejariam indenização a título de danos morais. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO 

VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL AFASTADO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Postulou 

o autor a devolução dos valores indevidamente cobrados pela empresa ré, 

por serviço não contratado, bem como indenização por danos morais. 

Devidamente instruído e contestado o feito, sobreveio sentença 

procedente condenando a requerida a devolução do simples dos valores 

indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 

2.000,00. A sentença merece ser reformada, para afastar a condenação 

a titulo de danos morais. Conforme entendimento preponderante nas 

Turmas Recursais, a cobrança de serviços não contratados autoriza a 

devolução dos valores, mas, por si só, não enseja reparação por dano 

moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005428255, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 23/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005428255 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

23/04/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/04/2015) Reputa-se assim existente a relação jurídica 

entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a 

ser reparado. Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida 

na inicial para: A) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com 

a parte ré referente às dívidas discutidas nos autos, R$ 824,73 

(setembro/2019) e R$ 789,58 (outubro/2019), determinando à empresa ré 

refaturar o débito, utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses 

anteriores ao mês de setembro/2019, impugnado nesta demanda; 

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA TORRES SALVIONI (INTERESSADO)

MARIELLY RODRIGUES DIAS DE CAMARGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003402-28.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARIELLY RODRIGUES DIAS DE CAMARGO, REJANE 

CRISTINA TORRES SALVIONI REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA VISTOS 

EM CORREIÇÃO. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. 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. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO de conhecimento movida por MARIELLY 

RODRIGUES DIAS DE CAMARGO e REJANE CRISTINA TORRES SALVIONE 

em face de DECOLAR.COM LTDA. Os Autores alegaram que adquiriram 

uma reserva de hotel por meio do site da Ré, com 4 (quatro) diárias no 

Hotel “Motel – Alpha Inn & Suite”. Asseveraram que ao chegar no hotel, 

constataram que as condições de hospedagem não eram as mesmas 

descritas no site da Ré, se tratava de um Motel, e não um Hotel, o local 

estava completamente inabitável, quarto sujo, cobertores e lençóis 

completamente sujos e amarrotados e sem segurança alguma. Afirmaram 

que tentaram solucionar o problema junto a Ré e tiveram que pagar a 

quantia de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais) a título de multa 

pelo cancelamento. Ainda, narraram quando chegaram no Hotel South 

Point foram informadas que a reserva tinha sido cancelada e haveria 

devolução do valor, descontando a multa por cancelamento. Assim 

requerem a condenação da Requerida a indenização por danos morais e 

materiais. Os requerentes pleitearam pela inversão do ônus da prova. Nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- 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. Ressalto 

que o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova não impede o 

conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, uma vez que este 

juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas trazidas pelas partes, 

que se mostram suficientes para o julgamento do processo na fase em 

que se encontra. Narra a inicial que os autores planejaram uma viagem 

para EUA e realizaram pelo site da Ré reservas em hotéis. Ao tentarem 

realizar o check-in na recepção do hotel as requerentes foram 

surpreendidos com a acomodação e que em sua segunda reserva foram 

informados que esta havia sido cancelada. Insta registrar que com relação 

à acomodação no primeiro hotel, não houve qualquer comprovação pelas 

Requerentes de suas alegações. Com relação ao cancelamento da 

reserva do segundo hotel em São Francisco faz jus a indenização, posto 

que restou clara a frustração diante da confiança depositada na 

requerida, que falhou na prestação dos serviços e gerou a necessidade 

de, em meio a viagem de turismo, realização de buscas por nova 

hospedagem. Resta claro, portanto, o transtorno sofrido pelos autores 

que, tendo realizado a reserva de hotel pelo sítio eletrônico da ré, para 

garantir sua segurança e comodidade, viram-se impedidos, em lugar 

distante de sua casa, de hospedar-se no local , em decorrência de falha 

atribuída à requerida . Configura-se inconteste, portanto, o prejuízo moral 

decorrente da frustração, dissabor, transtorno e revolta experimentados 

pelos autores/consumidores que, depararam-se com a impossibilidade de 

usufruir do serviço contratado pela empresa apelante, pelo qual pagaram 

e no qual confiaram, porém não obtiveram o devido amparo que deveria 

garantir a tranquilidade da viagem. Nesse contexto, restando 
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incontroverso o ilícito contratual e a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, passo à análise do quantum indenizatório. Curial 

que a indenização por dano moral não é preço matemático, mas 

compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. 

Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além 

de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, 

seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente. 

Assim, o valor deve ser arbitrado pelo Magistrado em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as 

condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a 

extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma 

reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do 

lesado. Há que se ponderar ainda sobre a dupla finalidade do instituto, 

cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de 

coibir a sua reincidência na prática delituosa e por outro a compensação 

da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. No caso dos autos, atento 

aos critérios citados, bem como diante das peculiaridades do caso 

concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa 

do agente e a situação econômica das partes, bem como o caráter 

pedagógico da medida, tenho que deve ser fixado em R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) para cada autor, totalizando o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil a pretensão contida na inicial para CONDENAR a empresa 

ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) às 

autoras a título de dano moral e o valor de R$ 1.866,00 a título de dos 

danos materiais valores a ser atualizados com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Confirmo eventual tutela concedida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013867-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY INACIO SIMOES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013867-96.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SIDINEY INACIO SIMOES PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta SIDINEY INACIO SIMOES PEREIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte autora. Afasto a preliminar de incompetência 

deste Juízo, tendo em vista que as provas carreadas aos autos são 

suficientes para o julgamento. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta a fatura eventual 

de recuperação de receita, no valor de R$ 2.393.52, decorrente de uma 

suposta irregularidade constatada no aparelho de medição que atende o 

imóvel. A empresa requerida contestou, afirmando que no caso em tela, na 

ocasião da inspeção realizada não foi encontrada nenhuma irregularidade. 

Em que pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de 

que a inexistiu anormalidade descrita, verifica-se que a cobrança buscada 

pela Requerida deve ser declarada inexistente, por inexistir prova cabal da 

culpa do consumidor pelo evento. Ademais, apesar de haver sido juntado 

o TOI, este não fora assinado pelo Autor, sendo imprescindível no caso, 

conforme a Resolução Normativa AMAES de 26.11.2012 em seu artigo 111 

que assim disciplina, vejamos “Art. 111. Constatada a violação dos 

equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha 

induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados 

os seguintes procedimentos: I - lavratura de “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da 

CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações: a) identificação do 

USUÁRIO; b) endereço da unidade usuária; c) número de conta da 

unidade usuária; d) atividade desenvolvida; e) tipo de medição; f) 

identificação e leitura do HIDRÔMETRO; g) selos e/ou LACRES 

encontrados; h) descrição detalhada do tipo de irregularidade; i) 

assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, 

do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; j) assinatura do 

servidor da CONCESSIONÁRIA; II - uma via do “Termo de Ocorrência de 

Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO; III - caso haja recusa no 

recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será 

certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo 

correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária; IV - efetuar, quando 

pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e 

requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à 

segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do 

medidor; V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas 

diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios 

descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados: a) aplicação de 

fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de 

medição; b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, 

identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos 

completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente 

anteriores ao início da irregularidade; c) no caso de inviabilidade de 

aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo 

será determinado através de estimativa com base nas instalações da 

UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas; VI - efetuar, quando 

pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do 

consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de 

duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do 

HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.” Portanto, 

como o requerido não emitiu o TOI, não há como demonstrar eventual a 

irregularidade no consumo. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL 

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE 

Responde a concessionária do serviço público de fornecimento de energia 

elétrica pelo defeito na prestação. Tal acarreta a responsabilidade 

objetiva, calcada na teoria do risco administrativo. Exegese do art. 37, § 6º 

da CF. Dano emergente e nexo causal devidamente demonstrados. 

Indenização devida. Lucro cessante e dano moral. Indemonstrados. 

Negado provimento ao apelo e ao recurso adesivo. (TJRS ? APC 

70010312296 10ª C.Cív. Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima J. 10.03.2005) 

Além disso insta registrar que no histórico de consumo acostada pela 

Requerida não há diferença no consumo após a inspeção realizada pela 

Concessionária, motivo pelo qual resta demonstrado que não há qualquer 

responsabilidade da parte Autora. De outra banda, a situação alegada pela 

parte autora não ultrapassou um inconveniente, sendo um transtorno 

ordinário, situação que não dá ensejo à indenização por danos morais. 

Vejamos o entendimento dos nossos tribunais: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. EXCESSO DE BAGAGEM. COBRANÇA REGULAR. LIMITE 

NÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA 

DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Narram os autores que contrataram viagem para Porto 

Seguro, através da requerida, em que o preço pago estaria incluído o 

transporte da bagagem. Aduzem que durante o embarque e no retorno 

tiveram que efetuar o pagamento de cobrança adicional no valor de R$ 

320,00 referente ao excesso de bagagem. 2. Sentença que julgou 

improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas 

normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a 

caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º 

do Código de Defesa do Consumidor. 4. Analisando o conjunto probatório 

coligido ao feito, verifica-se que os autores não comprovaram fato 

constitutivo de seus direitos, tendo em conta que não demonstraram que 

sua bagagem não tenha extrapolado o limite dado pela companhia aérea, 

ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que, 

na época da viagem dos recorrentes, de praxe, cada passageiro tinha 

direito ao transporte de uma peça de... até 23 kg. 6. Alega a recorrida que, 

na ocasião da contratação, todas as informações referentes ao excesso 

de bagagem foram repassadas aos autores, sendo que os mesmos 

deveriam ter acessado as condições gerais do contrato, as quais estavam 

no site da agência de viagem. Assim, incabível a restituição do valor 

cobrado. 7. No que atine aos danos morais, entende-se que não restaram 

caracterizados, já que a autora não comprovou que tivesse tido abalo em 

algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação 

vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de 

gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. 8. Os 

fatos revelaram que houve transtornos inerentes à vida em sociedade, 

caracterizados, como tais, como dissabores da vida moderna. 9. Ademais, 

não há como haver condenação em danos morais com pura finalidade 

punitiva, isso porque os danos morais têm cunho compensatório, não 

havendo lei que ampare punição patrimonial por danos morais. 10. 

Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007740905, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

29/11/2018). Desta forma, julgo improcedente o pedido de danos morais. 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para o fim de DECLARAR A INEXIGIBILIDADE da cobrança da 

fatura de consumo recuperado no valor total de R$ 2.393.52. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç 

A Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011053-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIANA CATARINA SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. I. 

RELATÓRIO Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

II. PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pela reclamada em razão de necessidade de produção de prova 

pericial, tendo em vista que as provas existentes no processo são hábeis 

à formação de juízo de convicção. III. MÉRITO 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. 

Trata-se reclamação na qual sustenta a parte reclamante que é titular da 

UC Nº 6/2743484-4. Assevera que recebeu fatura em junho com valor de 

R$ 595,15 (quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), aduz 

ser este valor muito acima daquilo que realmente paga. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual, bem como pela 

clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Analisando o histórico de consumo da 

unidade consumidora da parte autora, verifica-se que esta mantinha um 

padrão antes do faturamento excessivo do mês de junho de 2019, não 

havendo variação significativa nos meses anteriores desta situação. De 

acordo com o histórico de leituras, tem-se que as cobranças no valor de 

R$ 595,15 (quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos) com 

vencimento no mês de junho 2019 se mostraram excessivas em relação 

ao consumo médio da consumidora, consistindo muito além daquilo que 

habitualmente pagava e, neste particular cabível a declaração de 

inexistência dos débitos provenientes de cobranças com valores 

anormais. Ressalto que a fatura do mês seguinte voltou a ser com base 

nos valores gastos pela reclamante nos meses anteriores (março a abril 

de 2019). Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da 

concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada 

quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §

único, ambos do CDC. Em que pese à possibilidade de que o aumento no 

valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em razão da utilização 

excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de consumo, era ônus 

da ré comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na 

UC. No entanto, em sua própria defesa a reclamada alega que não há 

anomalia do relógio medido, com isso a reclamada não se desincumbiu do 

seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, inciso 

VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos nenhum elemento que me permita 

justificar o aumento na cobrança das faturas. Além disso, as contas 

juntadas aos autos comprovam uma regularidade na média de consumo, e 

uma cobrança excessiva no mês reclamado. Logo, não se justifica a 

súbita cobrança da quantia, sem qualquer procedimento administrativo 

com ciência e acompanhamento do consumidor a amparar a pretensão da 

concessionária. Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela 

parte demanda, verifica-se que a fatura com vencimento em junho de 2019 

- objeto da ação – tive um aumento injustificado no consumo, devendo ser 

readequadas. Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE SUPOSTO 

AUMENTO EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À UNIDADE 

CONSUMIDORA DA RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO 

PAGAMENTO DA CONTA DE JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE 

PODERIA DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO 

NO IMÓVEL QUE NÃO FOI REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA 

PROVA. CONFORME DISPÕE O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se 

tratando de relação de consumo, cabia à ré a comprovação da 

regularidade da cobrança, o que não restou demonstrado, eis que desistiu 

da produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. 

Suspensão do fornecimento de água indevido. Inteligência da Súmula 192 

deste Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do 

CDC. Dano moral configurado. (Apelação nº 0024150902128190011 – 

TJRJ, Relator Wilson do Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). 

Assim, considerando inexistência de elementos probatórios que afastem o 
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direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas 

alegações, a procedência da ação quanto à declaração de inexistência de 

débitos é medida que se impõe. Cediço que a indenização por danos 

morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que 

lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não 

haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o 

sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato 

ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazer 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. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não 

configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação 

capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS 

INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é MERA faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação 

do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor 

exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. 

Entretanto, a simples COBRANÇA indevida não gera obrigação de 

indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.Não 

havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido 

no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi 

interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, 

inexiste dano moral a ser indenizado.O mero aborrecimento da vida civil 

não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão 

das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo 

ante”.Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano 

moral.Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) Para que houvesse danos 

morais, caberia ao reclamante demonstrar alguma excepcionalidade, 

como, por exemplo, a inclusão indevida do seu nome em órgão de 

devedores ou a suspensão do serviço, o que não houve. IV. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1- DETERMINAR que a reclamada 

proceda à readequação da fatura do mês de junho de 2019, com base na 

média dos meses anteriores a propositura da ação. 2- OPINO pela 

improcedência dos danos morais. - Mantenho a liminar concedida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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 artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013270-30.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: FABIO CONCEICAO HONORATO DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento do mérito, pois as provas nos autos são suficientes para 

solução da lide, sendo dispensada a dilação probatória. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por FABIO CONCEICAO HONORATO DA SILVA em 

desfavor ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora alega que a energia elétrica 

de sua Unidade Consumidora foi “cortada” por engano pela empresa 

reclamada. Aduz que todas as suas contas estão quitadas, não havendo 

motivos para a suspensão efetivada, mesmo assim teve que passar por 

situação vexatória de ter a energia elétrica do imóvel cortada no dia 

18/10/2019, tendo feito reclamação, conforme protocolos informados e 

atendimento telefônico do qual traz cópia da gravação. Com isso, requer 

indenização por danos morais. Por sua vez, a reclamada afirma em sua 

peça de defesa que não teria havido qualquer corte de energia na UC da 

autora na data indicada. Aduz, por fim, que não há provas do dano moral 

alegado, pugnando pela improcedência da inicial. Ocorre que estamos 

diante de clara relação consumerista e, diante da verossimilhança das 

alegações do autor, bem como devido à sua notória hipossuficiência, 

determino a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar o equilíbrio da relação processual. 

Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas partes, 

tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados. Em que 

pese às alegações da parte ré de que a suspensão do fornecimento de 

energia no imóvel do reclamante simplesmente não teria ocorrido, tenho 

que tais argumentos não merecem guarida. Isso porque, diante da patente 

falha na prestação do serviço, verifica-se que a parte reclamante teve 

que entrar em contato com a reclamada solicitando urgência na religação, 

conforme protocolo de atendimento que junta na inicial. Logo, restou 

demonstrado que o reclamante teve que percorrer verdadeira via crucis 

com os telefonemas (protocolos administrativos comprovados) ao Serviço 

de Atendimento da Reclamada para que corrigissem o quanto antes o erro 

de que sua energia foi interrompida por equívoco, mormente porque foi 

juntado histórico de contas demonstrando a total adimplência do 

consumidor com as faturas mensais. Assim, o corte indevido da energia 

restou devidamente comprovado, já que incontroverso. Ademais, não é 

prudente reconhecer que o fato não tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor, haja vista que a parte autora passou a conviver transtornos 

devidamente comprovados. Logo, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

falha da prestação do serviço, o dano moral e nexo causal. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade, ressaltando que a falha ocorreu por falta de 

cuidados nos procedimentos realizados pela Reclamada. Portanto, os 

fatos são incontroversos e a ação impende ser, de plano, julgada 

procedente sendo desnecessário efetuar maiores fundamentações, nos 

termos do artigo 20, da Lei nº 9.099/95. A inteligência do artigo 6º da Lei 

nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 
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amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“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). (negritei). Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (DOIS mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento à parte reclamante, da importância de 

R$2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 405 

do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e 

assim o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

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. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013390-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU HENNING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013390-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRINEU HENNING REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da demanda. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IRINEU HENNING em 

desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente 

em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do 

consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Sustenta a parte autora 

que adquiriu passagem aérea da empresa Ré para realização de 

transporte aéreo para o trecho Cuiabá-Vilhena, com saída dia 19 de 

setembro de 2019. Ocorre que ao realizar o embarque, após 30 minutos 

de espera, os passageiros foram informados que a aeronave estava com 

problema na pastilha de freio, o que atrasaria a decolagem. Assim, após 

aguardar mais de uma hora, foi avisado que o voo teve que ser 

cancelado, sem nenhuma informação mais detalhada do motivo, o que 

causou ainda mais aborrecimento ao Autor, já que havia se programado 

para chegar ao local na data prevista. Não bastasse tudo isso, ficou 

sabendo que o próximo voo sairia somente 24 horas após o combinado, 

somente no dia 20/09/2019, conforme bilhete em anexo. Como chegou ao 

seu destino final com um dia inteiro de atraso, decorrente da falha na 

prestação de serviço da reclamada, requer indenização por danos morais. 

De outro lado, em contestação, a parte Reclamada alega que o 

cancelamento do embarque ocorreu devido à manutenção não 

programada na aeronave que faria o voo da parte autora, afirma ainda que 

não cometeu qualquer ato ilícito indenizável. Verifico que a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade das alegações e 

documentos juntados na inicial. O atraso do voo da parte autora é 

incontroverso e a alegação de força maior, por problemas operacionais na 

aeronave, não restou cabalmente comprovada. Ademais, o risco é 

inerente da própria atividade desenvolvida, sendo caso fortuito interno, e 

não pode ser repassado ao consumidor. O descumprimento contratual 

consistente no cancelamento e posterior atraso de coo configura a falha 

na prestação dos serviços, e considerando que o transporte aqui ainda 

era nacional, ampara a aplicação do art. 14, caput, do CDC e art. 737 do 

CC. Além disso, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser 

considerada motivo de força maior a fim de excluir a responsabilidade da 

reclamada, pois é obrigação da companhia organizar a escala de 

manutenção das aeronaves a fim de evitar o cancelamento dos voos. 

Sendo assim, os danos morais restam configurados em concreto, haja 

vista os transtornos enfrentados pela parte autora, que arcou com o 

pagamento daquele serviço, prestado de forma defeituosa, ultrapassarem 

o mero dissabor. Nesse mesmo sentido corrobora a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO PARA 

CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO QUE NÃO 

COMPORTA MAJORAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. Hipótese em que a parte 

autora adquiriu passagens aéreas junto à demandada, de Los Angeles 

com destino a São Paulo. No entanto, em virtude do cancelamento do vôo, 

restou a autora prejudicada, chegando ao seu destino (São Paulo) ao 

menos 15 horas após o horário inicialmente previsto, conforme 

confessado à fl. 83. A parte autora pede provimento ao recurso para que 

seja reformada a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 

3.500 a título de indenização por danos morais. Requer a majoração do 

quantum indenizatório. Incontroversos os fatos alegados. Nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/2015, cabia a 

parte ré comprovar a ocorrência de evento capaz de afastar, no caso 

concreto, sua responsabilidade objetiva, o que não se verifica nos autos. 

Cumpre salientar que a necessidade de manutenção da aeronave não 

pode ser considerada motivo de força maior a fim de excluir a 

responsabilidade da recorrente, pois é obrigação da companhia organizar 

a escala de manutenção das aeronaves a fim de evitar o cancelamento 

dos vôos, constituindo-se, assim, em fortuito interno. Não cabe, contudo, 

majoração ao valor já determinado, uma vez que adequado aos 

parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. 

Ressalta-se, ademais, que os documentos juntados às fls. 20/23 não 

permitem a conclusão acerca do alegado atraso de 29 horas, conforme 

sustentado nas razões do recurso. Aplicação do princípio da imediatidade, 

segundo o qual o juiz que instruiu o feito, tendo contato direto com as 

partes e testemunhas, possui melhores condições de aferir e valorar a 

prova. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71006787360, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 30-05-2017) Essas premissas forçam 

reconhecer que a procedência dos pedidos é a medida que se impõe. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 
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valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao autor, a título 

de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015472-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015472-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO MARIANO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. 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. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que alega a 

Reclamante FRANCISCO MARIANO DE SOUZA que foi surpreendida pela 

notícia da negativação de seu nome pela reclamada por suposto débito 

que não reconhece, uma vez que alega que não teria contratado qualquer 

serviço com a reclamada. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. Em contestação, a Reclamada alega e comprova que 

o Reclamante possui vínculo jurídico com a instituição financeira desde de 

07/01/2019, por meio do CARTÃO DE CRÉDITO CASAS BAHIA VISA 

INTERNACIONAL, ocasião em que a parte autora formalizou a adesão a 

crediário disponibilizado pela ré, recebendo e assinando, na mesma 

oportunidade a cópia da proposta e das cláusulas a ele atinentes, 

conforme termos de contratação devidamente assinados pela parte 

autora, o que ocasionou a emissão de faturas mensais. Porém, como 

deixou de efetuar o pagamento das faturas de serviço, houve bloqueio do 

cadastro e o nome da autora foi lançado junto ao SERASA. Com isso 

requer a improcedência da ação, bem como condenação da parte autora 

em litigância de má fé. Friso que os argumentos e documentos trazidos 

aos autos pela defesa da reclamada não foram suficientemente 

impugnados pela parte autora, limitando-se a reiterar os termos da inicial. 

Após analisar detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos 

entendo que o pedido é improcedente. Com efeito, a parte reclamante é 

devedora da reclamada, pois não quitou os débitos relativos às faturas de 

serviço livremente contratado, conforme restou demonstrado pela 

empresa requerida. Logo, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA ATRAVÉS DE 

CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR, COM A JUNTADA DE CÓPIA DO 

SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. ANOTAÇÃO NEGATIVA QUE SE DEU 

EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS PELO DEMANDANTE COM A ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. 

SENTENÇA QUE VAI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71009090002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 11-12-2019) 

Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

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. Ademais, desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica posto que a notória semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, 

assim como a parte autora não demonstrou o pagamento das faturas que 

deram ensejo à negativação pela reclamada. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, CPC. Ainda, RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c 

art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de 

direito para apreciação e posterior homologação. ARTHUR GEORGE DA 

SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014529-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA DALMAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014529-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUCILEIA DALMAZO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VistOS EM CORREIÇÃO 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JUCILEIA DALMAZO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora é cliente da concessionária na unidade 

consumidora de n. UC 268227-6 e aduz ter sido surpreendida com a 

fiscalização técnica que teria realizado termo do inspeção sob o 

argumento de uma suposta irregularidade constatada no aparelho de 

medição que atende o imóvel, tendo sido emitida posteriormente fatura de 

recuperação do consumo não registrado. De outro lado, a Reclamada 

demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora, por meio de inspeção realizada no imóvel da demandante no 

dia 16/04/2019, quando verificou a concessionária que o aparelho medidor 

da unidade consumidora não estava registrando o consumo, 

apresentando leitura parada, o que fazia com que o produto consumido 

não fosse registrado devidamente, trazendo aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção devidamente realizado e laudo fotográfico, 

demonstrando a irregularidade apontada. Assim, há prova suficiente que 

demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia 

elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da 

ANEEL, e enviar o nome da Reclamante ao Cadastro de inadimplentes. 

Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos 

artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS 

IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da 

Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) IV 

- efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos; a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º A 

partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais 

equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos 

casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º O relatório de 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo 

laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como 

posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele 

delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica 

de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora 

deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8º 

O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, a 

cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de 

receita do período em que a energia consumida no imóvel do requerente 
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não era corretamente medida até a data da efetiva fiscalização, mormente 

pelo patente aumento no consumo mensal faturado após a regularização 

do aparelho com a fiscalização (16/04/2019), como se vê pelo histórico de 

consumo trazido com a defesa, logo, demonstrando ter havido claro 

degrau de consumo, o que comprova que a cliente era beneficiada pela 

irregularidade. Como se vê, as faturas de maio/2019 em diante passaram a 

cobrar pela energia elétrica efetivamente consumida no imóvel, porquanto, 

após a regularização do aparelho medidor instalado na residência da 

autora, o equipamento deixou de sofrer a interferência da irregularidade. 

Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DOCUMENTAÇÃO 

JUNTADA PELA RÉ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE AVARIAS NO 

ANTIGO MEDIDOR INSTALADO NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA, 

O QUE ACARRETAVA A MEDIÇÃO A MENOR DA ENERGIA CONSUMIDA. 

DEVER DA DEMANDANTE DE REALIZAR O PAGAMENTO DO CONSUMO 

NÃO FATURADO, COM BASE NA MÉDIA DAS LEITURAS REFERENTES 

AOS DOZE MESES ANTERIORES À IRREGULARIDADE. DIREITO 

INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE 

ATO ILÍCITO PELA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ, PROVIDO, EM PARTE. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008511370, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-05-2019) 

Partindo dessas premissas, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito, razão pela qual NÃO ACOLHO o pedido formulado 

pela parte autora nesse sentido. 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. Revogo a medida liminar 

anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012846-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012846-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANDRO DIVINO DE ALMEIDA COSTA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ 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. Inicialmente, consigno que não há que 

se falar em incompetência dos juizados especiais por necessidade de 

pericia técnica, quando há nos autos elementos suficientes para dirimir a 

controvérsia. O conjunto probatório produzido é hábil a convencer o 

magistrado acerca do direito vindicado. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, c/c revisão de débitos e indenização por danos morais em 

decorrência da elevação dos valores das tarifas de água da parte autora. 

Em sua defesa a reclamada sustenta que as faturas espelham o consumo 

por área construída, constatada após verificação in loco, cobrança esta 

regular e que foi realizada até o momento da instalação do medidor. Com 

efeito, o pedido inicial não merece prosperar. É cediço que a presunção de 

regularidade dos documentos gerados por concessionária de serviço 

público não é absoluta, podendo ser afastada no caso concreto frente a 

circunstâncias que indiquem erro de leitura/medição. Entretanto, no caso 

destes autos denota-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que o 

serviço foi prestado de maneira defeituosa, de forma a ensejar a repetição 

do indébito em dobro pela cobrança ou a revisão das faturas elevadas. 

Dessa maneira, concluo que não fez o reclamante prova quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a 

teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão 

vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. In casu, apesar de haver evidente discrepância 

entre as faturas questionadas e as faturas dos meses anteriores naquela 

unidade consumidora, o laudo de vistoria in loco apresentado pela 

reclamada apurou a inexistência de qualquer anomalia na rede de 

abastecimento ou nos encanamentos extramuros da residência do autor 

(de responsabilidade da empresa reclamada). Por outro lado, resta 

evidente nos documentos juntados pela reclamada que a cobrança do 

fornecimento do serviço de água era realizada por valores mínimos de 

consumo, já que antes de fevereiro/2019 não existia ainda o hidrômetro na 

unidade consumidora do imóvel do autor, embora houvesse regular 

fornecimento de água, fato que restou incontroverso. Porém, nestes 

casos, mostra-se plenamente possível que a empresa concessionária, 

após verificação in loco, cobre por área construída do imóvel do 

consumidor até o momento da instalação do medidor, como de fato foi feito 

pela reclamada, significando dizer que a concessionária demonstrou a 

existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Isso 

porque a concessionária reclamada comprovou que as faturas dos meses 

anteriores aos aqui questionados foram geradas pela “taxa mínima de 

consumo”, por isso eram de valores tão abaixo das faturas questionadas, 

já que não havia leitura no hidrômetro na UC da parte autora, tendo sido 

realizada a aferição do consumo real somente a partir de março/2019, 

justamente o primeiro mês em que as faturas começaram a apresentar 

valores mais elevados. Assim, restaram ausentes os elementos inerentes 

à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pelo reclamante de 

que efetivamente sofreu o dano informado. Ademais, friso que 

caracterizado débito, bem como sua inadimplência pelo consumidor, a 

parte reclamada pode lançar mão de seu direito de inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como foi o caso, não havendo 

que se falar em ato ilícito. Há considerar que, não obstante tenha o 

consumidor o direito à inversão do ônus da prova, tal se dá mediante o 

preenchimento de certos requisitos, não prescindindo de trazer a juízo 

mínima comprovação de suas alegações, a fim de colorir de 

verossimilhança sua versão, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

autora. Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente 

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a 

mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de indenização, deverá 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, 

porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (grifei) Por fim, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano. In casu, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano 

e a culpa do reclamado na ocorrência do fato danoso. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos da 

exordial e, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 

487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito. Revogo a medida liminar anteriormente concedida. Isento do 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação conforme artigo 40 da referida lei. 

ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010758-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS AGUIL CAETANO OAB - SP232243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010758-74.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO REQUERIDO: EMBU 

INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP 

VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II. MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. O requerente aduz que aluga imóvel e que 

neste utiliza serviço de distribuição de gás de cozinha. Sustenta que 

efetuou o pagamento em atraso no mês de fevereiro de 2019 e não 

conseguiu a segunda via da fatura. Informa que efetuou o pagamento das 

parcelas posteriores. Registra que a empresa suspendeu o serviço em 

junho de 2019 e, posteriormente, restabeleceu o serviço com a cobrança 

no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) na fatura. Ante aos fatos, 

pede indenização pelos danos morais sofridos e declaração de 

inexistência de débito da taxa de religação. Por sua vez, a reclamada 

alega que a suspensão foi devida, por isso estava amparada pelo 

exercício regular do direito da concessionária, alega também que o corte 

se deu por culpa do consumidor que não realizou o pagamento da fatura, 

devendo com isso o pleito inicial ser julgado improcedente. Em análise as 

provas trazidas pela parte autora e os fatos narrados na exordial 

vislumbro que o corte que ocorreu por inadimplência do reclamante, que 

mesmo alegando em sua exordial que não conseguia emitir a segunda via 

do boleto em fevereiro/2019 as reclamações por ele realizadas são todas 

realizadas no mês de março do mesmo ano. Além disso, ao entrar no site 

da empresa reclamada é possível visualizar a parte em que o consumidor 

tem acesso a 2ª via das contas, apenas digitando os dados necessários 

para realizar o login. Com isso, não vislumbro elementos que me permitam 

imputar qualquer responsabilidade para a reclamada no presente caso. Em 

razão da inversão do ônus da prova, incumbe a reclamada a 

comprovação dos fatos extintivos do direito da parte autora, consoante 

dispõe artigo 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu. Com isso, o 

autor não se desincumbiu de provar minimamente os fatos alegados, 

quando a ele incumbia o ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, 

I, do Código de Processo Civil. Não sem propósito, o autor não comprova o 

fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Com isso, entendo que o corte só ocorreu por culpa 

exclusiva do reclamante que deixou de cumprir com o seu dever de pagar 

sua fatura na data do referido vencimento. Em relação ao pedido de 

inexistência do débito referente a taxa de religação entendo que tal 

cobrança é consequência da conduta realizada pelo reclamante. Segundo 

a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazer 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. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves 

enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor 

intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, uma vez que o mesmo deu causa ao imbróglio. III. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. 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. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina 

Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005258-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RITA AKIKO MURATA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto a 

preliminar de ausência de pretensão resistida 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. 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. Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência do artigo 98, CPC. Rejeito a preliminar de perda 

do objeto pois a reclamada somente cumpriu com o pleito autoral após este 

juízo ter determinado tais medidas via concessão da liminar, sendo assim, 

a análise do mérito é a medida que se impõe. 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 CPC. In casu, 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. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

38,97 (trinta e oito reais e noventa e sete centavos), com data de inclusão 

em 29/07/2019, no entanto a requerente não reconhece a dívida 

negativada, bem como o vinculo jurídico. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por sua vez, em 

contestação a reclamada sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que 

poderia ensejar a indenização por danos morais, alega que houve boa-fé 

por parte da empresa, e por isso requer a improcedência dos pedidos. 

Destarte, embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a contratação pela parte requerente. Nesse 
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INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou 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 da consumidora resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Portanto, 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”. Não há dúvida 

de que a conduta do requerido provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Destarte, não 

se aplica ao presente caso a súmula 385 da súmula do STJ, vez que a 

negativação do presente processo é a única em nome da reclamante. IV. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 – 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito; 2 - Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Submeto 

o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013329-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALBERTINO BISPO DOS SANTOS REQUERIDO: RL AUTO 

MECANICA LTDA - ME VISTOS EM CORREIÇÃO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, sendo suficientes 

as provas já produzidas. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Inicialmente, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela 

reclamada, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, 

do qual foi alegada falha na prestação por parte da autora, devendo ter 

sua responsabilidade apurada. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALBERTINO 

BISPO DOS SANTOS em face de RL AUTO MECANICA LTDA – ME 

decorrentes de alegada falha na prestação do serviço. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que eixou seu veículo marca: Fiesta, cor: preta, placa: 

DWQ-4527, na oficina mecânica para reparos na caixa de câmbio, fato 

este segundo autor teria ocorrido na data de 09 de setembro de 2019. 

Ocorre que na anexou fotos do carro com caixa de câmbio desmontada e 

alega que foi cobrado valor de R$500,00 ( quinhentos reais). Narra que foi 

buscar o veículo e o mesmo havido sido entregue a um terceiro 

desconhecido e sem sua autorização. Desta forma busca ser ressarcido 

dos danos materiais na ordem de R$ 19.500 (dezenove mil e quinhentos 

reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos. 

Verifico que a Reclamada instruiu os autos com documentos 

comprobatórios de que não houve qualquer falha na prestação do serviço 

que lhe possa ser imputada, senão vejamos: No caso, restou 

satisfatoriamente demonstrado que em conversas por meio de aplicativo 

Whatsapp, o reclamante informa a todo momento ao preposto da oficina 

reclamada que “o rapaz tá indo buscar” o veículo. A par disso, numa 

derradeira conversa transcrita, o reclamante informa mais detalhadamente 

que o “o rapaz que vai buscar tá vindo lá de Brasília”, de onde se conclui 

que o tal rapaz é o proprietário do veículo identificado na Procuração 

Pública trazida aos autos com a inicial, Sr. Hadailton Moreira dos Santos, 

identificado como legitimo proprietário e outorgante dos poderes 

constantes na aludida procuração, Nesse passo, ressalto que tal 

Procuração não transfere a propriedade do veículo para o autor, como 

alegado em inicial, mas apenas lhe outorga poderes gerais para lidar com 

documentação referente ao automóvel ali identificado frente aos órgãos 

públicos competentes. Logo, conclui-se que o carro foi retirado da oficina 

reclamada pelo proprietário do veículo identificado como outorgante na 

procuração, conforme bem avisado e autorizado pelo autor via conversas 

com o preposto da reclamada, como comprovado. No caso, não há que se 

falar em ato ilícito cometido pela reclamada. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso 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. 

Transitada em julgado, ao arquivo. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012241-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos EM CORREIÇÃO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento. Não há que se falar em complexidade 
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suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS decorrente de falha na prestação de 

serviço proposta por RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS em face de 

CLARO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. De toda forma, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que 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 artigo 

336 do 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. Sustenta a parte autora que solicitou o cancelamento do 

serviço de telefonia ainda janeiro/2019, contudo foi surpreendida pela 

negativação de seu nome em razão da inadimplência de faturas 

posteriores à data do cancelamento, pelo que requer danos morais e 

declaração da inexistência de débitos. De toda forma, verifico que a parte 

reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda em seu favor, isto é, não trouxe aos autos qualquer 

prova da suposta falha na prestação do serviço pela reclamada, conforme 

narrado na inicial. Friso que autor não demonstrou ter instruído o pedido 

com qualquer protocolo administrativo de atendimento emitido pela 

reclamada, não indicando sequer a data exata em que teria realizado tal 

pedido de cancelamento. Por outro lado, a reclamada logrou êxito em 

demonstrar que houve o cancelamento do serviço em razão da 

inadimplência da parte autora, uma vez que houve ampla utilização dos 

serviços, conforme faturas detalhadas trazidas com contestação, o que 

deu ensejo também à comunicação de negativação de seu nome, o que 

não foi levado a efeito, conforme extrato trazido com a defesa. Não sem 

propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante 

autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, 

não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de 

inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC 

autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS 

Juiz Leigo Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014025-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PRISCILA AGUILERA SANTOS REQUERIDO: MRV PRIME XVI 

INCORPORACOES SPE LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES 

S/A. VISTOS EM CORREIÇÃO I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Inicialmente a 

reclamada arguiu preliminar suscitando sua ilegitimidade passiva em 

relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de 

obra, uma vez que não é a responsável pela cobrança e recebimento 

destes encargos. Deste modo, tendo em vista que os juros de evolução de 

obra são cobrados unicamente pela Caixa Econômica Federal, não pode a 

construtora ser responsabilizada por eventual cobrança irregular destes 

encargos, assim, requer a inclusão da CEF no polo passivo da demanda e 

consequentemente a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do 

artigo 109, inciso I da Constituição Federal. A Caixa Econômica Federal 

não tem legitimidade passiva para responder juntamente com a 

construtora, pois a instituição financeira atua como mero banco 

financiador, sem qualquer participação no empreendimento. Portanto, não 

há o que se falar em ilegitimidade passiva uma vez que o objeto da 

demanda se refere à falha na prestação de serviço por parte das 

reclamadas. A propósito, apesar da empresa pública federal ter 

confeccionado o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, 

não se verifica qualquer responsabilidade da CEF pelas cobranças da 

taxa de evolução de obra. Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - ATRASO 

INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO NÃO 

COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE 

JUROS DE OBRA E COMISSÃO DE CORRETAGEM MANTIDOS - DANOS 

MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum 

Estadual em razão da necessidade de se incluir a Caixa Econômica 

Federal (CEF) no polo passivo da lide, porquanto na qualidade de mera 

gestora do financiamento, esta não tem responsabilidade pelo atraso na 

entrega do imóvel que causou os danos narrados pelo autor. (TJMT Ap 

123963/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). 

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 CPC. In casu, 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. A 

reclamante alega em sua petição inicial que em 05 de dezembro de 2017, 

firmou com a Construtora instrumento particular de compromisso de 

compra e venda, tendo como objetivo unidade imobiliária. Narra que 

realizou pagamento a título de Taxa SATI, no valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Informa ainda que, foi obrigada a realizar pagamentos a 

título de taxa de evolução de obra mesmo a obra já finalizada. Em virtude 

do alegado, a parte Autora ajuizou a presente ação pugnando pela 

devolução, em dobro, dos valores pagos a título de juros de obra e Taxa 

SATI, bem como indenização pelos supostos danos morais sofridos. A 

Reclamada, em defesa, alega que a cobrança da taxa de evolução de 

obra é devida, alega que não foi cobrada a taxa SATI e sim serviço de 

despachante, alega que não há que se falar em restituição em dobro e em 

danos morais e por isso requer e improcedência da presente demanda. 

Analisado o processo e os documentos a ele juntados, verifico que o 

termo de autorização de posse ocorreu em 11/05/2018, no entanto, a 

cobrança de taxas de evolução de obra foi cobrada da reclamante mesmo 

a obra já entregue desde 11/10/2017, não demonstrando a reclamada que 

tenha cumprido com sua obrigação de informar à instituição financeira 

quanto ao término da obra, assim, não juntou qualquer prova que 

demonstre que as parcelas se deram por continuidade da obra. Deste 

modo, resta caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da 

reclamada em decorrência das cobranças indevidas, ao teor do art. 14, 

par. 1º, I e II do CDC. Deste modo, saliento que a taxa de evolução de obra 

prevista nos contratos firmados com a Caixa Econômica Federal é lícita e 

devida pelo mutuário até a data do encerramento da obra, sendo que a 

partir de então a cobrança se torna indevida. Pelos fatos e documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 338 de 407



juntados nos autos, vislumbro que a reclamante se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, e a reclamada deixou de apresentar provas capazes de 

afastar o alegado pelo reclamante, nos termos do art. 373, I e II do CPC. Em 

relação a cobrança da taxa SATI, é salutar esclarecer que o Serviço de 

Assessoria Técnico-Imobiliária (SATI) refere-se à cobrança de serviços 

prestados antes da assinatura do contrato de promessa de compra e 

venda do imóvel, assim, as incorporadoras cobram dos 

promitentes-compradores um valor para ressarcir os custos de sua 

prestação (ex: pagamento de funcionários para exame dos documentos, 

análise de crédito, esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca das 

cláusulas dos contratos e condições do negócio). Neste sentido, em sede 

de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela 

abusividade da cobrança da referida taxa: É abusiva a cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel. STJ. 2ª Seção. REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016 (recurso repetitivo). Naquela 

oportunidade, entendeu-se que a assessoria prestada ao consumidor por 

técnicos vinculados à incorporadora constitui prestação de um serviço 

inerente à celebração do próprio contrato, tratando-se de condição ínsita à 

celebração do negócio jurídico e não um serviço autônomo que 

justificasse a cobrança a maior, assim, o pagamento da taxa configura 

violação aos deveres de lealdade e transparência, impostos pela boa-fé 

objetiva, violando o que dispõe o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa 

do Consumidor: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. A propósito, o próprio 

Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) considera abusiva a 

cobrança nos termos da Resolução nº 1.256/2012: Art. 3º. É vedado aos 

inscritos no Regional cobrarem de seus clientes, para si ou para terceiros, 

qualquer taxa a título de assessoria administrativa jurídica ou outra, assim 

como devem denunciar ao Regional a cobrança de tais taxas quando 

feitas pelo incorporador, pelo construtor ou por seus prepostos. Não 

obstante a ilegalidade da cobrança das taxas aqui discutidas, o pedido de 

restituição do valor desembolsado, em dobro, não encontra amparo legal 

para seu deferimento. Isso porque o pagamento em dobro previsto no art. 

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a 

demonstração de má-fé, o que não ocorreu na espécie. Por outro lado, no 

que tange ao pedido de indenização por danos morais tenho que o mesmo 

não restou evidenciado, tendo em vista que o caso dos autos trata de 

hipótese de mero descumprimento contratual que, por si só, não configura 

o abalo moral. Ademais, não foi, igualmente, comprovado em concreto 

eventuais lesões aos direitos da personalidade da autora. Ônus que lhe 

incumbia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que a inversão do 

ônus probatório previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não afasta a 

necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito, 

pela parte autora. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM E TAXA SATI. MCMV. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO 

PROMITENTE-COMPRADOR. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO 

PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO ESPECIAL N. 1.551.956/SP, 

JULGADO SOB OS EFEITOS DE RECURSO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO 

IMPLEMENTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006828396, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 26/02/2019). RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO 

– COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA SATI – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

– INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Consoante já pacificado o entendimento do STJ, é abusiva a 

cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade 

congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de 

imóvel, pois a intenção de contratar um advogado para dar assessoria 

jurídica em um negócio imobiliário deve ser ato voluntário praticado pelo 

consumidor e não uma imposição da vendedora a qual destina seu próprio 

corpo jurídico para atuar na compra e venda. Em análise dos autos, 

vislumbra-se que restou comprovada o pagamento do montante de R$ 

800,00 (oitocentos reais) pelo Recorrente, o que não foi impugnado pelo 

Recorrido, devendo ser reconhecido o dano material. A devolução dos 

valores deve se dar de forma simples, uma vez que não restou 

configurada a ocorrência de má-fé e engano justificável. No que tange ao 

dano moral, a mera cobrança de taxa indevida, por si só, não configura o 

dever de indenizar. Assim, não restou comprovado nos autos o dano 

extrapatrimonial ou qualquer situação vexatória vivenciada pelo 

Recorrente, não havendo que se falar em indenização por danos morais. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 190579120188110001/2018, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 

08/10/2018). IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

arguidas pela reclamada, e, no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação, para: - DECLARAR indevidos os valores cobrados da 

reclamante a título de Taxa de evolução de obra e Taxa SATI. - 

CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem a reclamante, a 

título de danos materiais, o montante de R$ 1.941,11, (um mil novecentos e 

quarenta e um reais e onze centavos) a título de taxa de evolução de obra 

e R$ R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de taxa SATI, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. - OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais; 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. Tamires Freire Berto 

Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007809-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007809-77.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA BUENO DA SILVA REQUERIDO: ATACADAO 

S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 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 CPC. Alega a reclamante que dia 26/08/2019 realizou compras 

na empresa reclamada. Alega, ainda, que um dos itens de sua compra foi 

uma caixa com 06 (seis) unidades de leite fermentado da marca VIGOR. 

Informa que o produto estava dentro do seu prazo de validade. Ao chegar 

em casa, a reclamante preparou a mamadeira para seu filho e logo após 

consumir o produto ele começou a passar mal. Preocupada com o estado 

de saúde de seu filho, a promovente se deslocou até a Policlínica do 

Verdão onde a criança foi medicada e diagnosticada com infecção 

intestinal. Por esses fatos, a reclamante pleiteia danos morais. A 

reclamada em sua defesa alega ausência de provas, ausência de anexo 

causal e conduta que causem dano. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Em análise aos documentos juntados na exordial é possível visualizar que 

o fato teria ocorrido com o filho da reclamante, sendo assim, em que pese 

os argumentos narrados pela reclamante, há que se reconhecer a sua 

ilegitimidade ativa no presente caso. É cediço que quando a lei autoriza 

alguém a agir em nome próprio na defesa de direito alheio, está-se diante 

de legitimação extraordinária, já que, na relação jurídica de direito material 

e processual, inexiste coincidência de sujeitos. Não é o que acontece in 

casu, posto que a autora busca nitidamente, em nome próprio, pleitear a 

indenização por danos morais que não lhe cabe. Logo, o único titular de 
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direitos supostamente ofendidos, seja de ordem material ou moral, e parte 

legítima a buscar a tutela judicial sobre o caso narrado é o filho da 

reclamante. Importante salientar que no âmbito dos Juizados Especiais, é 

vedada a figura de incapaz no polo ativo, nos termos do disposto no art. 

8º, § 1º, I e art. 9º da Lei nº 9.099/95: “Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. III. DISPOSITIVO Assim, ante a ilegitimidade ativa, julgo 

extinto o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

VI, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 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 titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1008924-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE MELHORANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008924-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CIRENE MELHORANCA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos EM 

CORREIÇÃO. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por CIRENE MELHORANCA em face de 

BANCO PAN . No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Trata-se de Ação de Anulação de Negócio 

Jurídico formado pelas partes acima indicadas. O requerente alega que 

possui crédito consignado com o Banco Itaú e que paga regularmente os 

débitos. Assevera que, na data de 24/07/2019, recebeu ligações de uma 

pessoa chamada Ana oferecendo crédito consignado para redução dos 

juros relativo ao empréstimo com o Banco Itaú. Informa que possui 

deficiência auditiva, de forma que entendeu que se tratava de 

representante do Banco Itaú. Anota que, após insistência de Ana, 

concordou em receber mais informações, momento em que começou a 

receber mensagens via whatsapp DE Ana. Alega que encaminhou 

documentos solicitados por Ana com o intuito de receber a proposta do 

contrato. Registra que Ana solicitou que, caso o Itaú entrasse em contato, 

não era para aceitar a proposta. Afirma que após tomar ciência de que 

Ana não se tratava de representante do Banco Itaú passou a não atender 

suas ligações. Sustenta que o Banco Itaú entrou em contato para 

questionar sobre o refinanciamento de crédito consignado, momento em 

que informou que não teria celebrado o contrato. Assevera que Ana 

entrou em contato novamente para informar sobre a negociação realizada 

com o Banco Itaú. Afirma que, no dia 21/08/2019, verificou o depósito em 

sua conta no valor de R$ 6.389,78, realizado via Ted do Banco 

Panamericano. Ressalta que entrou em contato com Ana e com a 

instituição financeira para obter informação sobre o depósito do valor, 

porém não obteve êxito. Requereu em tutela de urgência, a suspensão da 

cobrança de possíveis parcelas advindas do crédito, bem como a 

autorização de depósito em juízo do valor depositado em sua conta, o eu 

foi indeferido. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência deste 

Juízo, haja vista que os documentos acostados aos autos são suficientes 

ao deslinde do feito. Compulsando os autos, constato que a pretensão da 

autora não merece prosperar, porquanto a parte Requerida acostou aos 

autos contrato assinado pela Reclamante, sendo que a mesma fora 

beneficiada com o valor de R$ 6.389,78, conforme comprovante acostado 

aos autos. Portanto, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico 

efetuado, especialmente porque não houve qualquer comprovação pela 

Autora dos fatos por ela alegados. Nesse sentido é o entendimento da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: Recurso Inominado nº.: 

1000391-63.2017.8.11.0032- JA - PROJUDI Origem:JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTERecorrente(s):JURACY 

RODRIGUES DE MORAESRecorrido(s):BANCO PAN S.A.Juíza 

Relatora:Patrícia Ceni Data do Julgamento:02/07/2019 SÚMULA DE 

JULGAMENTO ? ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995E M E N T ARECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? CARTÃO DE CRÉDITO COM 

MARGEM CONSIGNAVEL ? ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO APENAS DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ? TESE AFASTADA ? DESCONTO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO APENAS DO MÍNIMO DO CARTÃO ? COMPROVAÇÃO DE 

REALIZAÇÃO DE 06 TELESAQUES ? DESCONTOS DEVIDOS ? DANO 

MATERIAL E DANO MORAL INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Primeiramente, 

insta salientar, que a Autora altera a versão, dos fatos, na exordial alega 

que não contratou apenas serviços de Cartão de crédito, já em sede 

Recursal informa não ter assinado qualquer contato.Ao contrário do que 

afirma o Recorrente, de análise detida dos documentos juntados pela 

Reclamada, é de se concluir que a relação comercial firmada foi tanto de 

empréstimos consignados, bem como à aquisição de cartão de crédito 

com mínimo consignável.Com efeito, nota-se pelo contrato de adesão 

devidamente assinado pela Recorrente e documento pessoal, que esta 

contratou expressamente os serviços do banco.Ademais, restou 

expressamente utilizado o cartão de crédito, sendo comprovada a 

realização de 06 telesaques, apenas com o desconto mensal do valor 

mínimo da fatura, cabendo ao mesmo o pagamento do restante do 

débito.Deste modo, não há que se falar em danos materiais e morais, uma 

vez que os descontos são devidos.Cumpre anotar ainda a inexistência de 

comprovação de pagamento total do débito pelo Recorrente, ônus que lhe 

competia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.Assim, comprovada a 

contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a improcedência 

dos pedidos da inicial é medida que se impõe.Litigância de má fé 

configurada e que não pode ser afastada, apenas porque a parte é 

beneficiária da gratuidade de justiça, já que se trata de aplicação de 

penalidade à parte que alterou a verdade em JuízoRecurso conhecido e 

improvido.DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA No caso em comento é 

crível mencionar que a Recorrente, altera a versão dos fatos em sede 

Recursal, alegando ausência de qualquer contratação junto a reclamada, 

ante à apresentação de Prints, assinatura de contrato e documentos 

pessoais anexados em contestação.Apesar de o Recorrente afirmar que 

nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito pactuado, tal não merece 

prosperar, notadamente quando se verifica este utilizou da opção de 

consignado e cartão de crédito.Ademais, tem-se que apesar de afirmar 

que não efetuou telesaques, restou demonstrada a emissão de 6 TEDs na 

conta bancária da autora, de forma que não nega o recebimento dos 

valores, limitando afirmar, genericamente, que nunca utilizou os serviços 

da reclamada.PRINTS ID.7773695Cumpre ressaltar que tais contratações 

ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do 

beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua 

extensão ?crédito?, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura 

diretamente em folha de pagamento do servidor.Desta forma, resta claro 

que foi pactuado entre as partes a utilização do referido cartão de crédito, 

cujo Prints anexados demonstram a realização dos TELESAQUES nos 

dias, situação que afasta a alegação de desconhecimento da natureza do 
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negócio contratado.Outrossim, verifica-se que a parte Autora, sequer 

impugna o recebimento destes valores em sua conta, bem como deixa de 

apresentar extratos bancários que comprovem a ausência de TEDS 

realizados para sua conta, meio pelo qual comprovaria facilmente a 

s u p o s t a  f r a u d e  a l e g a d a . P E R Í C I A  G R A F O T É C N I C A - 

DESNECESSIDADEEfetuada juntada de contrato, com assinatura idêntica 

aquela constante na procuração, ata de audiência e documentos, não há 

que se falar em necessidade de perícia grafotécnica.Termo de Audiência 

id.7773698 Contrato id.7773695DO NÃO PAGAMENTODe análise dos 

autos, nota-se que o pagamento realizado pelo Recorrente foi apenas dos 

mínimos da fatura, os quais foram descontados diretamente em folha, 

cabendo à parte Recorrente ao pagamento mensal do restante do 

valor.Assim, é ônus do Recorrente em comprovar o pagamento do débito, 

consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, o que não o fez.DANO MORAL 

INCORRENTEAssim, não há que se falar em dano moral, uma vez que 

inexistente qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida.SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: ?Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas 

da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão?.DA 

APLICAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉDa análise dos autos, foi 

constatada que a assinatura do contrato carreado junto aos autos, do RG 

da Autora bem como Prints de TEDS realizados em sua conta corrente, o 

que comprova a realização de negócio jurídico entre as partes, o que, 

notadamente contrapõe a argumentação autoral de que nunca contratou 

os serviços de Cartão de crédito consignado com a Recorrida.Bem se vê, 

portanto, uma verdadeira demonstração acadêmica da indústria do dano 

moral e da litigância de má fé que povoam os Juizados Especiais e 

impedem a celeridade processual, com inúmeras ações sendo distribuídas, 

tendo como embasamento jurídico ardis arquitetados por partes e, 

infelizmente, por alguns patronos ? cuja amnésia dos deveres assumidos 

no momento da colação de grau e do juramento ao obter a Carteira 

Profissional da OAB, pairam como uma sombra sobre a verdade e a 

lealdade processual.DO NÃO IMPEDIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA 

DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM 

BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇANo caso em comento, a 

alegação de que o Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita não 

impede o reconhecimento e muito menos a condenação do mesmo, pelas 

penas de litigância de má fé.Neste mesmo sentido já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal:?(...) A multa a que se refere o art. 18 do CPC - também 

incidente sobre o beneficiário da gratuidade - possui inquestionável 

função inibitória, eis que visa a impedir a procrastinação processual e a 

obstar o exercício abusivo do direito de recorrer. Precedente? (AI 342393 

? 2ª Turma ? Min. Rel. Celso de Mello ? 06/04/2010)Desta forma, essencial 

se faz a manutenção da multa imposta na sentença de piso.HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS.Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa.Ficando 

desde já, suspensa a Gratuita de Justiça, ante o reconhecimento da 

litigância de má-fé da parte Autora. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

É como voto.Patrícia CeniJuíza de Direito - Relatora (N.U 

1000391-63.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 

06/07/2019). Recurso Inominado nº.:1000123-66.2018.8.11.0034 

Origem:Juizado Especial Cível de RondonópolisRecorrente(s):VERONICA 

ROSA FERREIRARecorrido(s):BANCO CETELEM S/A.Juiz Relator:Marcelo 

Sebastião Prado de MoraesData do Julgamento:03/06/2019 E M E N T 

ARECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ? NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA ?? 

COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR ? 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 ? SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - 

INOCORRENTE - EXCLUSÃO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A 

CONDENÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.Versa a presente demanda, pleito 

de declaração de nulidade e inexistência de contrato, reparação por 

danos morais e devolução em dobro dos valores pagos, alegando que 

houve abusividade do contrato, falta de informação em face ao 

consumidor, em decorrência do empréstimo em cartão de crédito 

indesejado.Em defesa, a Recorrida alega a regularidade da contratação, 

do qual o autor utilizou das quantias emprestadas.Em razão da inversão 

do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré 

comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a 

mesma se desincumbiu.No entanto, não há que se falar em condenação 

em litigância de má fé, pois a Reclamante em nenhum momento negou a 

relação jurídica com a empresa Reclamada, alegando apenas que não 

havia pedido o cartão de crédito ?RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL?, por acreditar que o mesmo somente havia contratado o 

empréstimo na forma consignado. Recurso conhecido e provido apenas 

para excluir a condenação por litigância de má-fé. (N.U 

1000123-66.2018.8.11.0034, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, 

Publicado no DJE 04/06/2019) Ainda, analisando as provas trazidas pela 

parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 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. 

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor 

atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Letícia 

Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, nos 

termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012215-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012215-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. VISTOS EM CORREIÇÃO. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Afasto a preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, haja 

vista não há qualquer subsidio legal que ampare tais pretensões. Rejeito 

ainda a preliminar de incompetência de juízo, posto que os documentos 

acostados são suficientes ao deslinde do feito. No caso, a pretensão da 
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parte autora é corroborada pela plausibilidade do direito substancial 

invocado, evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, 

mormente pelos contratos e faturas anexadas aos autos. Com efeito, a 

presente demanda relata o transtorno da parte autora com lançamentos 

indevidos de faturas de telefone, referente a cobranças de serviços da 

reclamada após o pedido de substituição de titularidade. Em síntese, afirma 

a parte autora que é cliente da empresa Ré através de contrato firmado 

entre as partes, no“Plano Vivo Família 30GB e teve o plano alterado 

unilateralmente pela Ré para o “Plano Vivo Pós de 10GB”, bem como houve 

a inclusão de serviços não contratados. Assim, pleiteia a condenação ao 

pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, bem como 

requereu indenização no valor de R$ 3.599,00, por um suposto 

cancelamento de uma apólice de seguro em nome do Autor. Compulsando 

detidamente os autos, vislumbro que a parte autora trouxe documentos 

suficientes para análise da demanda de modo a demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações. Nesse sentido, restou claramente 

demonstrado que houve inicialmente a contratação do plano de telefonia 

em seu nome e após a sentença proferida nos autos sob no. 

8070791-42.2018.811.0001, a Ré modificou seus planos e ainda cancelou 

o seguro contratado. Todavia, tal situação não ultrapassou um 

inconveniente, sendo um transtorno ordinário, situação que não dá ensejo 

à indenização por danos morais. Vejamos o entendimento dos nossos 

tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. DANO 

MORAL. A mudança unilateral no plano de telefonia, por parte do 

fornecedor, ainda que caracterize descumprimento contratual, não 

configura dano moral in re ipsa, cabendo ao consumidor comprovar 

eventual prejuízo de ordem extrapatrimonial. Caso concreto em que não há 

notícia de qualquer consequência de gravidade (capaz de lesar direitos 

personalíssimos) decorrente do episódio dado a conhecer nos autos. 

Dano moral indenizável não ocorrente. Sentença de improcedência 

mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076955731, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Julgado em 23/08/2018). Desta forma, julgo improcedente o 

pedido de danos morais. Defiro o pagamento no importe de R$ 3.599.00 no 

valor contido na apólice, haja vista que o seguro fora cancelado sem 

qualquer razão plausível pela parte Ré, não havendo que se falar 

cancelamento automático de seguro. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para CONDENAR a Ré ao 

pagamento à parte autora do valor de R$3.599,00, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. Letícia Batista de Souza Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado 

o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004720-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “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.” Em que pese os argumentos narrados pelo 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Com efeito, as questões suscitadas são 

provenientes de discordância meritória, mormente porque os fundamentos 

da r. sentença foram claramente expressos no decisum agora atacado. 

Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, 

contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, ante a ausência dos requisitos 

reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 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. LETÍCIA BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A 

Dispensado o Relatório, nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 

81, ambos da Lei nº 9.099/1995. A ação correu regularmente, sem 

qualquer prejuízo ou nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali 

expostos, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com 

isto, julgo extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011428-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN LUZIA DA SILVA ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011428-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KELLEN LUZIA DA SILVA ANUNCIACAO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 
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artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta por KELLEN LUZIA DA SILVA ANUNCIACAO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Afasto a preliminar de 

incompetência deste Juízo, tendo em vista que as provas carreadas aos 

autos são suficientes para o julgamento. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta a 

fatura eventual de recuperação de receita, no valor de R$ 5.048,69 

decorrente de uma suposta irregularidade constatada no aparelho de 

medição que atende o imóvel. De outro lado, a Reclamada demonstrou 

efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora, por 

meio de inspeção realizada na Unidade Consumidora, verificou a 

concessionária que o medidor possuía furo, trazendo aos autos o TOI – 

Termo de Ocorrência de Inspeção devidamente pelo sobrinho do Autor, e 

ainda com inúmeras fotos e o competente laudo de constatação, 

demonstrando que havia irregularidade na unidade consumidora, o que 

estava impedindo a medição da energia efetivamente consumida no imóvel. 

Se isso não bastasse, o autor não produziu contra prova, motivo pelo qual 

deve ser julgado improcedente os pleitos por ele formulados. Assim, há 

prova suficiente que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação 

de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa ré, nessas 

condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com 

amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da Reclamante 

ao Cadastro de inadimplentes. Aliás, referida fatura foi extraída com base 

em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da 

Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS 

PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da 

Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III - 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 

479, de 03.04.2012) IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos; a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º A partir do recebimento do TOI, o 

consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II 

do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos casos em que houver a necessidade 

de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a 

distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 

6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser 

elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que 

certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou 

entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer 

a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. § 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente 

informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para 

realização da avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor 

não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora 

seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do 

equipamento, desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada 

a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 

consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Logo, a 

cobrança discutida nos autos é legítima, pois se trata de recuperação de 

receita do período em que a energia consumida no imóvel do requerente 
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não era corretamente medida. Partindo dessas premissas, não há que se 

falar em declaração de inexistência de débito, razão pela qual NÃO 

ACOLHO o pedido formulado pela parte autora nesse sentido. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida no pedido inicial e, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. 

Revogo eventual liminar concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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. LETÍCIA 

BATISTA DE SOUZA Juíza Leiga S E N T E N Ç A Dispensado o Relatório, 

nos termos da parte final do art. 38 e §3º do art. 81, ambos da Lei nº 

9.099/1995. A ação correu regularmente, sem qualquer prejuízo ou 

nulidade às partes. Diante disso, homologo a minuta de sentença 

elaborada pelo Juiz Leigo, de acordo com os fundamentos ali expostos, 

para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos. Com isto, julgo 

extinto o feito, com suporte no art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995. 

Publique-se PROJUDI. Intime-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006662-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006662-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAQUEL DA COSTA RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. II. 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 CPC. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados inscritos em cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, lastreando o pedido com a alegação de que desconhece o 

débito apontado. A Reclamada, em defesa, alega que a cobrança é 

referente a consumo UC cadastrada sob o nº 2168588-8, situada na RUA 

DEZESSETE, Nº 19, BAIRRO PARQUE DO SABIÁ, CUIABÁ/MT, do qual 

aquela é titular, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados da 

autora nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento 

da dívida. Ao final como pedido contraposto pugna pela condenação do 

reclamante ao pagamento do valor inadimplido, além da condenação do 

autor as penas de litigância de má-fé. Em análise aos documentos anexos 

a defesa verifica-se que não assiste razão a Reclamante, visto que em 

análise ao sistema do PROJUDI encontrei processo em que a reclamante 

também era parte autora, e neste juntou como comprovante de endereço 

fatura de energia (Processo nº 8015853-36.2014.811.0002), 

corroborando a reclamada junta histórico de consumo e cadastro que 

corroboram com o alegado na contestação. No mais, não restaram 

comprovados os pagamentos das faturas apontadas nos autos que 

desvincule a Reclamante dos débitos aqui discutidos. Logo, tem-se que a 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 

373, I do CPC), pois não trouxe ao processo nenhuma prova de que 

estava em dia com suas obrigações perante a Reclamada. Assim, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, bem como de que não houve o devido 

adimplemento de suas obrigações para com a Reclamada, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PARTE RÉ DESINCUMBIU-SE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE PROVAR 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. Sustenta a 

autora que nada deve a ré e que ficou surpresa ao ter seu nome inscrito 

nos cadastros de inadimplentes. Requereu a retirada de seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito e indenização por danos extrapatrimoniais. 

Em contestação a demandada anexou aos autos comprovantes de um 

empréstimo firmado entre as partes (fl. 84), contradizendo aos fatos 

expostos pela autora. Sobreveio a sentença do juízo a quo julgando 

improcedente a ação. Insatisfeita com o julgado a demandante interpôs 

recurso. Não merece provimento o recurso. Conforme apresentado nos 

autos em fl.84, é visível que houve um vínculo entre as partes, onde 

deveria a requerente comprovar o pagamento da parcela em atraso em 

relação ao empréstimo, mas não comprovou. Diante desta situação, devida 

a cobrança e licita a inscrição nos órgãos de inadimplentes. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007248370, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 28/03/2018)”. Portanto, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Dessa forma, comprovada a relação jurídica e a dívida 

imputada a reclamante, à inscrição em cadastro de devedores não 

representa ilícito e consequentemente não há o que se falar em abalo de 

dano moral. Por fim, defiro o pedido de condenação da parte autora como 

litigante de má fé, uma vez que vislumbro os elementos de tal instituto na 

presente demanda e defiro o pedido contraposto realizado pela reclamada, 

para que a reclamante efetue o pagamento dos valores discutidos nos 

autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante. - Opino pela procedência do pedido 

contraposto realizado pela reclamada, condenando a reclamante a pagar o 

valor de R$272,91 (duzentos e setenta e dois reais e noventa e um 

centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. - Por outro lado, condeno a parte 

Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 3% 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 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

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 9.099/1995 

Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013830-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-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):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013830-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se de ação de revisão faturas de energia elétrica, na qual a 

reclamante alega ter recebido contas mensais com valores elevados, 
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tendo havido discrepância na leitura do relógio medidor de sua Unidade 

Consumidora, mormente por ter acrescentado aos seus pedidos o 

ressarcimento dos valores cobrados abusivamente entre extenso período 

de cobrança, abrangendo os meses de “abril de 2017 em diante”, como 

requerido expressamente em inicial. O que importa para o deslinde da 

questão é que pela versão apresentada pelo reclamante a solução da lide 

somente será encontrada após a produção de perícia técnica, já que o 

autor pretende revisar faturas desde o ano de 2017. Isto posto, com fulcro 

no artigo 3º, c.c. o art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem analisar o mérito. Revogo a medida liminar 

anteriormente concedida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeta-se o presente 

projeto de sentença ao juiz de direito para apreciação e posterior 

homologação. ARTHUR GEORGE DA SILVA BARROS Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. JÚLIO CESAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014574-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

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))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014574-64.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DAS NEVES REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AGUIA TUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP VISTOS 

EM CORREIÇÃO. I. RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. II. PRELIMINAR Afasto as preliminares de ilegitimidade 

passiva arguida pela reclamada, bem como a preliminar de exclusão da 

segunda e da terceira reclamada, uma vez que estas fazem parte da 

mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis pelos 

danos causados ao consumidor. 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 CPC. A reclamante alega em sua petição inicial que adquiriu um 

pacote de viagem junto às reclamadas de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE, 

com data de ida para o dia 05/07/2019 e volta no dia 20/07/2019 pela Cia 

aérea Avianca. Informa que o pacote contratado ficou no valor de R$ 

7.049,03 (sete mil reais e quarenta e nove centavos), e que pagou todas 

as parcelas, conforme comprovantes anexos. Alega que no mês de maio 

as reclamadas entraram em contato informando que os voos contratados 

foram cancelados e que a reclamante deveria pagar mais R$ 1.000,00 (mil 

reais) para adquirir novas passagens, ante tais fatos a reclamante 

solicitou o cancelamento do pacote, porém informa que até a presente 

data as reclamadas não restituíram o montante gasto pela reclamante. 

Ante tais fatos, postula pela indenização pelos danos morais sofridos bem 

como restituição dos valores a título de danos materiais. As Reclamadas, 

por sua vez, afirmam, no mérito, culpa exclusiva da cia aérea, que não há 

que se falar em solidariedade decorrente dos serviços prestados por 

terceiros, logo, não dano moral a ser indenizado e nem danos materiais a 

serem restituídos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais 

aptas 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 os documentos a ele acostado, 

verifico que é incontroverso que a reclamante contratou o pacote de 

viagem junto às reclamadas, conforme contrato juntado nos autos, bem 

como o cancelamento do voo e do contrato. Ressalto, porém, que as 

reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia 

(CPC, art. 373, II). Impende registrar que em se tratando de relação de 

consumo, pouco importa ao consumidor os motivos pelos quais as 

Reclamadas não podem prestar o serviço a contento, restando 

caracterizada a falha na prestação do serviço, conforme previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de 

uma relação de consumo, na qual a responsabilidade da empresa 

requerida é objetiva, e em não tendo as rés comprovado qualquer das 

hipóteses que excluísse sua responsabilidade, imperativa, pois, a 

procedência do pedido de dano moral formulado na inicial. Desta feita, 

constata-se que a situação vivenciada pelo Reclamante decorrente da 

demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida, 

ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva das 

demandadas, devendo reparar pelos danos causados. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – ALTERAÇÃO EM PACOTE DE TURISMO ADQUIRIDO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CVC - EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO 

CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) – VALOR INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. O inadimplemento contratual alegado 

pelos consumidores voltou-se pela alteração dos horários dos voos de ida 

e volta, na medida em que modificou a programação estipulada para 

viagem. Não comprovando as apelantes terem ofertado aos autores 

imediata solução, forçando os consumidores a pagarem a diferença 

existente por tarifa de voo, as suas condenações são medidas 

impositivas. (N.U 0005029- 29.2013.8.11.0055, Ap 119458/2016, 

DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA No que 

cerne ao pretendido ressarcimento dos danos materiais, foram 

devidamente comprovados, diante disso, acolho o pedido de restituição 

dos valores reportados na inicial referente aos gastos da reclamante, 

tendo sido demonstrado nos autos que a reclamante efetuou o pagamento 

das 10 (dez) parcelas, dando um total de R$ 7.049,03 (sete mil reais e 

quarenta e nove centavos). No entanto, vislumbro que no presente caso 

não há possibilidade de se aplicar o disposto no art. 42, parágrafo único 

do CDC, pois inicialmente não se tratava de cobrança indevida, ainda mais 

pelo fato de que a reclamante quitou todas as parcelas no mês em que a 

viagem foi cancelada. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1- CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a 

indenizarem a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. 2- CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a restituírem a 

reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 7.049,03 (sete mil 

reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 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 titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Tamires Freire Berto Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002521-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON APARECIDO DE AZAMBUJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002521-17.2020.8.11.0001. AUTOR: 

WILSON APARECIDO DE AZAMBUJA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA VISTOS EM CORREIÇÃO 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER formada pelas partes 

acima indicadas. O demandante alega que celebrou contrato de locação, 

com vigência de 13/01/2020 a 12/07/2020. Sustenta que solicitou a 

transferência de titularidade, momento em que a empresa noticiou a 

irregularidade do padrão e a impossibilidade de religar o serviço de 

energia. Assevera que o padrão é somente utilizado para passagem dos 

fios, alegando a desnecessidade de nova instalação e sim apenas a mera 

colocação do medidor. Requer, em tutela de urgência, a regularização do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/769418-5, 

bem como a transferência de titularidade. Pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. O autor foi intimado para emendar a exordial, momento em 

que informou que não fora entregue documento pelo demandado. É o 

breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato a 

impossibilidade de recebimento e processamento do feito. O artigo 3º, da 

Lei n. 9.099/95, estabelece que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado 

Especial promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam excluídas da 

competência do Juizado Especial 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. § 3º A opção pelo procedimento 

previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite 

estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. No caso, o 

objeto dos autos se trata de suposta irregularidade do medidor de energia 

elétrica, que ocasionou a retirada pela empresa concessionária. Posto 

isso, constato a imprescindibilidade de produção de prova pericial para 

averiguar a suposta irregularidade da instalação. Assim, resta evidente a 

incompetência deste juízo em apreciar e julgar a demanda, uma vez que se 

trata de elaboração de prova complexa, não admitida no Juizado Especial 

(artigo 35, da Lei n. 9.099/1995). Assim, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGAÇÃO DA 

RECLAMANTE DE QUE O VIZINHO CONSTRUIU PAREDE SOBRE O MURO 

POR ELA CONSTRUÍDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CAUSA COMPLEXA 

– INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Constatada a necessidade de 

perícia para a averiguação de invasão do espaço alheio na hipótese de 

CONSTRUÇÃO de parede sobre MURO VIZINHO, deve ser declarada a 

incompetência do juizado especial, ante a vedação de análise de matérias 

complexas, conforme se extrai da interpretação teleológica do caput do 

art. 3º, da Lei nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão”. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4°, do CPC, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita, 

consoante a dicção do art. 12, da Lei nº 1.060/50. RECURSO CONHECIDO 

E  N Ã O  P R O V I D O .  ( N . U  0 0 2 6 4 2 6 - 8 3 . 2 0 1 1 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1 , 

264268320118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 11/06/2013, Publicado no DJE 11/06/2013) 

Com isso, o autor deverá adentrar na justiça comum para requerer seu 

intento. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por corolário, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 

n. 9.099/1995. Sem condenação em custas e honorários. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. DR. JÚLIO 

CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003373-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003373-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS DAVID 

BASTOS PEIXOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS DAVID 

BASTOS PEIXOTO POLO PASSIVO: CLARO S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:20 , 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: 1003380-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA CAMARGOS BELTRAME (REQUERENTE)

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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003380-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIA 

CAMARGOS BELTRAME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA 

KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES, DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS 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: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 15:30 , 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: 1003385-55.2020.8.11.0001

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

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO ALVES TEODORO FILHO OAB - 021.399.041-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1003385-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO ALVES 

TEODORO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE DE LIMA 

MUNIZ POLO PASSIVO: INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE 

CUIABA - EPP 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: 15:40 , 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: 1003389-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA COELHO DUARTE (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS PRESTE DUARTE FILHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003389-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE 

APARECIDA COELHO DUARTE e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANA MARIA ROSA TREVISAN POLO PASSIVO: 

SEGURADORA LÍDER 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: 15:50 , 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: 1003394-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BATISTA (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. 1003394-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

BATISTA 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: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003402-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEDRI VILAS BOAS SAMPAIO MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003402-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DULCEDRI VILAS 

BOAS SAMPAIO MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

SERGIO BARBOSA ROS 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: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003420-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003420-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADALBERTO 

JOSE DE MACEDO JUNIOR 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: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003433-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003433-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELMUT FLAVIO 

PREZA DALTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELMUT FLAVIO 

PREZA DALTRO 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: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003441-88.2020.8.11.0001

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:

SOLANGE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003441-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DURVAL 

TEODORO DE MELO POLO PASSIVO: SOLANGE MARIA DOS SANTOS 

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: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003462-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO SCHMITZ LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1003462-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANO 

SCHMITZ LACERDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

11/03/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003473-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003473-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUELI PEREIRA 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE PEREIRA FERRAZ 

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: 8ª JEC Data: 11/03/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003494-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003494-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVANILTO 

MARTINS DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO GUSTAVO 

FERNANDES MELO 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: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003532-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JULLIA VICTORIA LARA E SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003532-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANNA JULLIA 

VICTORIA LARA E SILVA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES 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: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003533-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (REU)

 

PROCESSO n. 1003533-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SONIA REGINA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO POLO PASSIVO: MARCIA DE SOUZA CARVALHO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 11/03/2020 

Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1012999-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-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))

 

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: ARILSON 

ROSA RIBEIRO Endereço: Rua das Crianças, s/n, Novo Paraiso II, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78000-001 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. 

sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1012999-21.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.724,84 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ARILSON ROSA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 29 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: 1012999-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-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))

 

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: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL 

NAÇÕES UNIDAS, 12901, AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-910 Senhor(a) SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012999-21.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.724,84 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ARILSON ROSA RIBEIRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSIANE RODRIGUES MACEDO 

REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A CUIABÁ, 29 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: 1003540-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ AMORIM RONDON (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. 1003540-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DA CRUZ 

AMORIM RONDON 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: 12/03/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1021704-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA MARINHO OAB - MT27682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA 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: ELISABETE DA 

SILVA CASTRO Endereço: RUA CRUZ DE MALTA, casa 5, quadra 31, 

SERRA DOURADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-228 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1021704-08.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 9.980,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, 

Assinatura Básica Mensal, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ELISABETE DA 

SILVA CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOISES BATISTA 

MARINHO REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 

CUIABÁ, 29 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: 1000739-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA Endereço: RUA SETE, 11, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-035 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000739-72.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Estabelecimentos de Ensino, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A CUIABÁ, 29 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 349 de 407



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: 1000750-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ESTEFFANY 

NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA Endereço: RUA SETE, 11, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-035 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1000750-04.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Estabelecimentos de Ensino, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: ESTEFFANY NATHALIA SOUZA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A CUIABÁ, 29 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: 1001061-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARINES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: KATIA 

MARINES PINHEIRO Endereço: AVENIDA ITAPARICA, 244, Ap 01, 

COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-100 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001061-92.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: KATIA MARINES PINHEIRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 29 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: 1021845-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO 

AUGUSTO BORGES Endereço: AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE 

FIGUEIREDO, 721, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-300 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 
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1021845-27.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo, Liminar]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

MARCELO AUGUSTO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

CUIABÁ, 29 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: 1001820-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ADEILTON 

FERREIRA DE MORAES Endereço: RUA CINCO, 04, quadra 29, Setor 03, 

CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-326 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001820-56.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.918,24 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

ADEILTON FERREIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO ARRUDA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

CUIABÁ, 29 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: 1002065-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FR ARTIGOS DE CONFECCOES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FR ARTIGOS 

DE CONFECCOES EIRELI - ME Endereço: RUA MIL, s/n, Quadra 17, lote 42, 

JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-730 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002065-67.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 16.695,66 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: FR ARTIGOS DE CONFECCOES EIRELI - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, 

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A 

CUIABÁ, 29 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: 1002519-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON ALESSANDRO DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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: HELITON 

ALESSANDRO DEMARCHI Endereço: AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA 

LIMA, 11, - LADO PAR, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-581 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002519-47.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.028,39 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: HELITON ALESSANDRO 

DEMARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BONATO DE 

AMORIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 29 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: 1002188-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERECK HENAN BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DERECK 

HENAN BATISTA SOARES Endereço: RUA NOVE, 33, RECANTO DOS 

PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1002188-65.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

DERECK HENAN BATISTA SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 29 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: 1002192-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS 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: ALINE GOMES 

DE SOUZA Endereço: RUA TRINTA E OITO, Quadra 44, Casa 238, SÃO 

JOÃO DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-280 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1002192-05.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.156,39 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ALINE 

GOMES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES, MARCO TULIO DIAS FERREIRA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA CUIABÁ, 29 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. 
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(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: 1002295-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIONICE PINHEIRO DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CELIONICE 

PINHEIRO DANTAS Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS 

DE OLIVEIRA, 1024, - LADO PAR, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78058-688 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002295-12.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 31.960,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo AUTOR: 

CELIONICE PINHEIRO DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA REU: VIVO S.A. CUIABÁ, 29 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: 1002775-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CLEIDE MARIA 

DE ALMEIDA MANRIQUE Endereço: RUA SÃO BENTO, 249, BAÚ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78008-120 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para apresentar 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO 

proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002775-87.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.362,97 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Abatimento proporcional do preço, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo AUTOR: CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYCON TADEU LAMIM REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

29 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002612-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERY ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ALBERY 

ZANELLA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE 

OLIVEIRA, 26, - LADO ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-700 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002612-10.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

21.289,87 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DESPACHO: 

anexo REQUERENTE: ALBERY ZANELLA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 

29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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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: 1002672-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LARISSA 

MARTINS HAUSCHILDT Endereço: RADIALISTA REINALDO DA VEIGA, 7, 

QUADRA 25, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-180 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002672-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. CUIABÁ, 29 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: 1002549-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. S. (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: MARIA 

APARECIDA DE GUSMAO SANTANA Endereço: JOÃO DE MESQUITA, 04, - 

DE 7847/7848 AO FIM, ICARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para apresentar documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme DESPACHO proferido nestes autos e 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002549-82.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE GUSMAO SANTANA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CUIABÁ, 29 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: 1002565-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON HRUBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: AMILTON 

HRUBA Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1265, - DE 1265/1266 

A 1648/1649, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-407 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1002565-36.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo AUTOR: AMILTON 

HRUBA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA REU: LOCALIZA RENT A CAR SA CUIABÁ, 29 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: 1002870-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA FERREIRA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: OSANA 

FERREIRA PIRES Endereço: RUA JOHN KENNEDY, 220, JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-620 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1002870-20.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: OSANA FERREIRA PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

APARECIDA DE CASTRO MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 29 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: 1002570-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA DE 

LOURDES MARTINS Endereço: RUA CENTO E CINCO, 17, QD. 09, SETOR 

1, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-070 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1002570-58.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.073,99 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: MARIA DE LOURDES MARTINS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, 

JULIANA MACEDO FOLES REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 29 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: 1004424-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELCIO DE 

JESUS SOUZA Endereço: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, 954, - DE 

1145/1146 A 1435/1436, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-409 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004424-24.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 20.126,42 ESPÉCIE: 

[Pagamento Indevido, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: ELCIO DE JESUS SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 29 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: 1018936-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROVILSON DE CAMPOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 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: ROVILSON DE 

CAMPOS MENDES Endereço: RUA QUATORZE, S/N, TRES BARRAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018936-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.521,53 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: ROVILSON DE CAMPOS MENDES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA 

GOULART REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 29 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: 1018936-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROVILSON DE CAMPOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018936-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.521,53 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: ROVILSON DE CAMPOS 

MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 

29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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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: 1017243-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIO SILVA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: AMELIO SILVA 

DE ASSUNCAO Endereço: RUA VINTE E DOIS, 02, CASA, JARDIM 

FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-840 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. 1017243-90.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

AMELIO SILVA DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TADEU 

CESARIO DA ROSA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 29 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: 1017310-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 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: JULIANA 

CONCEICAO DE PAULA Endereço: RUA A, 10, vista alegre, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-170 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017310-55.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: JULIANA CONCEICAO DE PAULA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de 

dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 29 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: 1017310-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-040 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017310-55.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: JULIANA CONCEICAO DE PAULA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 29 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037919-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO AVELINO DOS SANTOS PALHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PERES GIROLDO OAB - MT16891-O (ADVOGADO(A))

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: EDIPO 

AVELINO DOS SANTOS PALHA Endereço: RUA COMENDADOR 

HENRIQUE, 1030, Apart. 301, Bloco I, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-050 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. 1037919-36.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDIPO 

AVELINO DOS SANTOS PALHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIANA PERES GIROLDO, EMILIA PERES GIROLDO REQUERIDO: 

SERASA S.A. CUIABÁ, 29 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037919-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO AVELINO DOS SANTOS PALHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PERES GIROLDO OAB - MT16891-O (ADVOGADO(A))

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: SERASA 

S.A. Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2254, Bosque 

da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 Senhor(a) SERASA S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1037919-36.2019.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: EDIPO AVELINO DOS SANTOS PALHA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIANA PERES GIROLDO, EMILIA PERES GIROLDO 

REQUERIDO: SERASA S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A CUIABÁ, 29 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017559-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ORTIZ DOS REIS (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))

 

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: JANETE ORTIZ 

DOS REIS Endereço: RUA M, 376, QUADRA 23, 1 DE MARCO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-480 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. 1017559-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JANETE ORTIZ DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: OI S.A CUIABÁ, 29 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: 1017559-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ORTIZ DOS REIS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: OI S.A 

Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71, ANDAR 2, CENTRO, RIO DE JANEIRO - 

RJ - CEP: 20230-070 Senhor(a) OI S.A: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, 

conforme DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017559-06.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

JANETE ORTIZ DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: OI S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A CUIABÁ, 29 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: 1017648-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOAO 

CARDOSO RODRIGUES Endereço: RUA JACARANDÁ, 599, JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-500 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 
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descritas. PROCESSO N. 1017648-29.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: JOAO CARDOSO RODRIGUES ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A CUIABÁ, 29 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: 1017648-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, Bloco D 15 

andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

Senhor(a) BANCO BRADESCARD S.A: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, 

conforme DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017648-29.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DESPACHO: anexo REQUERENTE: JOAO CARDOSO RODRIGUES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184-A CUIABÁ, 29 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: 1017668-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PINHO DA GUIA (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))

 

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: PAULO 

HENRIQUE PINHO DA GUIA Endereço: RUA OUVIDIO PAULO DOS 

SANTOS, 910, DT. DE AGUAÇU, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1017668-20.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE PINHO 

DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CUIABÁ, 29 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: 1017668-20.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PINHO DA GUIA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017668-20.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: PAULO HENRIQUE PINHO 

DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A CUIABÁ, 29 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: 1009593-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEIA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA HOMINIUKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005944-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006479-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA MARIA DE ARRUDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006495-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA LIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005003-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA FERRETTI OAB - MT9994/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004964-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENA ASSIS BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-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 à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007968-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007660-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO E SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006907-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA JESUS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006325-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME RICARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003092-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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 do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003575-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RUI FIGUEIREDO DE VILHENA BARREIRA (AUTOR)

LORENA ALVES LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEONORA MARIA BARROS GONCALVES OAB - MT12578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

 

PROCESSO n. 1003575-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORENA ALVES 

LACERDA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELEONORA 

MARIA BARROS GONCALVES 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: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1005028-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007662-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011304-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011269-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ROBERTO GOMES AMARAL (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003631-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010024-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010186-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIL CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010178-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010875-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006702-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO LUIZ CORREA LENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008242-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA LACERDA GONCALVES (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013932-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PATRICIA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003929-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007874-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010852-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELY OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008054-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA RENATA ANACLETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003602-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012528-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE SILVA SOUZA (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011813-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CRISTINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005459-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE PROSPERO AMUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012826-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAINILDE LOFFI (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012841-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA SERGIO DA SILVA (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011470-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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NUBIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009361-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PIMENTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH PIMENTA MARTINS OAB - MT23236/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012177-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALVA SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011154-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY KARINE GONCALVES PINHEIRO (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011259-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGEL APARECIDO DE JESUS SILVA (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022156-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GHISLAINE FILIPALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CASSIO CORREA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011823-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FELIPE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004985-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012086-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA LIMA ARRUDA (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012286-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE SOUZA CAMARGO (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))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MIRALVA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006504-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELY CHRISTIAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003592-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003592-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE FELIPE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA 

DE MOURA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1012326-28.2019.8.11.0001

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:

TELEVISAO MATO GROSSO 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: SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA Endereço: Av. Dom Orlando Chaves, 99, lote 02, 

quadra 03, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-341 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1012326-28.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.617,03 ESPÉCIE: 

[Locação de Móvel]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR REQUERIDO: TELEVISAO 

MATO GROSSO LTDA ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 29 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005599-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA REGINA DE ALMEIDA ALBIERI (EXECUTADO)

ROBERTO ALBIERI JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL ANA PAULA Endereço: AVENIDA MADRID, 151, (LOT 

RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-076 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005599-53.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.903,67 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ARIADNE CHRISTINI SILVA EXECUTADO: ROBERTO 

ALBIERI JUNIOR, WANIA REGINA DE ALMEIDA ALBIERI ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 29 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: 1016441-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR PRADO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALDEVINO WEBSON FERREIRA DE SOUSA OAB - MT25900/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 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LAIR PRADO 

ROCHA Endereço: RUA CASTRO ALVES, 616, AREÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-260 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016441-92.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

LAIR PRADO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDEVINO 

WEBSON FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 29 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: 1003598-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003598-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISRAEL DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA 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: 12/03/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1006016-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-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) Requerido(a): Nome: UNICINT - 

UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME Endereço: RUA 

TRINTA E QUATRO, 406, QUADRA 39, SETOR 03, CPA III, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-414 Senhor(a) UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS 

LTDA EIRELI - ME: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1006016-06.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.640,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: FAGNER DA CRUZ FARIAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES RAMOS 

REQUERIDO: UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - 

ME ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

MT16449-O, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - MT14760-O 

CUIABÁ, 29 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: 1006016-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 
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DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FAGNER DA 

CRUZ FARIAS Endereço: RUA CENTO E VINTE E TRÊS, 18, RUA 48 

QUADRA 18, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-310 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. 1006016-06.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.640,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: FAGNER DA CRUZ FARIAS ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES RAMOS REQUERIDO: UNICINT - 

UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME CUIABÁ, 29 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: 1017146-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO (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: MARIA ROSA 

RAMOS DA SILVA Endereço: RUA I, 205, Quadra 12, RESIDENCIAL 

SOLAR DA CHAPADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-620 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1017146-90.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 17.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MARIA ROSA RAMOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PEDRO DIAS DOS SANTOS REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

AEROPORTO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 29 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: 1016917-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE FATIMA NERY (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: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 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. 1016917-33.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 995,76 ESPÉCIE: [Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

REQUERIDO: ALESSANDRA DE FATIMA NERY CUIABÁ, 29 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 
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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: 1003602-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON PEREIRA GOMIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1003602-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANILTON 

PEREIRA GOMIDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEBBER RIBEIRO 

OLIVEIRA 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: 12/03/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1016947-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIAS DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO REILAR EIRELI (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: MAURO DIAS 

DE SOUZA - ME Endereço: RUA TAPUÁ, 573, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78028-301 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. 1016947-68.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.142,04 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: MAURO DIAS DE SOUZA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO THEODORO FABRINI REQUERIDO: 

MERCADO REILAR EIRELI CUIABÁ, 29 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: 1016986-65.2019.8.11.0001

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:

IONE CARRIJO (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: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME Endereço: Rua 13, Lote 15/16, Quadra 18, 

Jardim Morada dos Nobres, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-090 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. 1016986-65.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.982,38 ESPÉCIE: [Inadimplemento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

REQUERIDO: IONE CARRIJO CUIABÁ, 29 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015832-12.2019.8.11.0001

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:

JUCELIA CONSTANTINO GUIMARAES RIBEIRO (EXECUTADO)

MATHEUS GUIMARAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 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 
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disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1015832-12.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.010,31 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE 

CASTRO EXECUTADO: MATHEUS GUIMARAES DE OLIVEIRA, JUCELIA 

CONSTANTINO GUIMARAES RIBEIRO CUIABÁ, 29 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: 1016609-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRINO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO EXCELLENCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO OAB - MT5092-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) Requerido(a): Nome: ODONTO 

EXCELLENCE Endereço: RUA PROFESSORA ALICE FREIRE SILVA 

PEREIRA, 1140, Empresa otológica ODONTO EXCELLENCE, CPA II, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78055-534 Senhor(a) ODONTO EXCELLENCE: A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1016609-94.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: JOSE ALEXANDRINO DE MATOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SUZANA SIQUEIRA LEAO REQUERIDO: ODONTO 

EXCELLENCE ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GEORGIA CHRISTINA 

LIBORIO BARROSO - MT5092-O CUIABÁ, 29 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: 1016609-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRINO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO EXCELLENCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO OAB - MT5092-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: JOSE 

ALEXANDRINO DE MATOS Endereço: Rua E, apartamento 4, RESIDENCIAL 

PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-240 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. 1016609-94.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

JOSE ALEXANDRINO DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO REQUERIDO: ODONTO EXCELLENCE CUIABÁ, 

29 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: 1017410-10.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NIKOLAI CANDIDO DA SILVA (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: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP Endereço: AVENIDA BRASIL, 08, Qd 

12, CONJUNTO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78057-220 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. 1017410-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.449,96 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, Juros]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS 

LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES REQUERIDO: LUCAS NIKOLAI CANDIDO DA SILVA 

CUIABÁ, 29 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: 1003980-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-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: MURILO DE 

PAULA SOUZA Endereço: rua jauru, 123, rua jauru 123, qd G, alphaville 2, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003980-88.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

22.549,50 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MURILO DE PAULA 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES REQUERIDO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA 

EM MEDICINA INTERNA LTDA, QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, PROX PARTICIPACOES LTDA CUIABÁ, 

29 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: 1003980-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO DE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

PROX PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-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) Requerido(a): Nome: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

Endereço: Rua das Bromélias, 39, - DE 7992 A 8344 - LADO PAR, Cond. 

Florais Cuiabá, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-400 Nome: QUALYCARE 

SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA Endereço: Rua 

das Bromélias, 39, - DE 7992 A 8344 - LADO PAR, Cond Florais Cuiabá, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-400 Nome: PROX PARTICIPACOES LTDA 

Endereço: Rua das Bromélias, 39, - DE 7992 A 8344 - LADO PAR, Cond 

Florais Cuiabá, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-400 Senhor(a) SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA e 

outros (2): A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e 

documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1003980-88.2019.8.11.0001 
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VALOR DA CAUSA: R$ 22.549,50 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: MURILO DE PAULA SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES REQUERIDO: 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA, QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

LTDA, PROX PARTICIPACOES LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

ADEMAR COELHO DA SILVA - MT14948-O ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: ADEMAR COELHO DA SILVA - MT14948-O ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: ADEMAR COELHO DA SILVA - MT14948-O CUIABÁ, 

29 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: 1002820-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ANGELICA 

PEREIRA DO NASCIMENTO Endereço: AC COXIPÓ DA PONTE, 268, RUA 

JANGADA, COXIPO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-970 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. 1002820-91.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ANGELICA PEREIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 29 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: 1002864-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRIDA HUBER FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: FRIDA HUBER 

FERRAZ Endereço: RUA PROFESSOR NILO PÓVOAS, 435, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-727 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. 1002864-13.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Cartão de Crédito, Bancários]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: FRIDA HUBER FERRAZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CUIABÁ, 29 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: 1003613-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPOLITO GREGORIO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1003613-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUZANE 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ JOSE FERREIRA 

POLO PASSIVO: HIPOLITO GREGORIO 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: 8ª JEC Data: 12/03/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1001266-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRISTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: JOAO CRISTO 

DE ARRUDA Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO FÉLIX, 25, - LADO PAR, 

LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-435 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. 1001266-24.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.284,80 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cartão de Crédito, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JOAO CRISTO DE 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARESSA DE OLIVEIRA 

VOGADO TAVARES REQUERIDO: CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E 

PARTICIPACOES S/A., BANCO BRADESCARD S.A CUIABÁ, 29 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: 1001472-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RENALT JOSE 

DA SILVA ZIMINIANI Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 15, QUADRA 08, 

JARDIM TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-145 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001472-38.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAYHANA SHINO TADA ROJAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA CUIABÁ, 29 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: UNIC - UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ, AVENIDA MANOEL JOSÉ DE ARRUDA 3100, JARDIM EUROPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78065-900 Senhor(a) IUNI EDUCACIONAL S/A.: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, 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 
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abaixo descritas. PROCESSO N. 1000287-62.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 10:40 REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: NEYLA GRANCE MARTINS - MT25087/O 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. 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, 29 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor 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: 1003619-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SEBASTIAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003619-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFAEL 

SEBASTIAO MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 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: 

8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1021208-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON BENEVIDES GUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: WELINGTON 

BENEVIDES GUEIROS Endereço: RUA TRÊS, 12, casa, MORADA DO OURO 

- SETOR CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-354 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. 1021208-76.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 13.617,54 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: WELINGTON BENEVIDES GUEIROS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGUENEY ALVES DOS REIS 

REQUERIDO: AYMORE CUIABÁ, 29 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001382-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT MATTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA (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: HERBERT MATTOS DE PAULA Endereço: RUA MANOEL RAMOS 

LINO, 471, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-080 Senhor(a) 

HERBERT MATTOS 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. 

1001382-30.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 
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juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 11:00 REQUERENTE: HERBERT 

MATTOS DE PAULA Advogado do(a) REQUERENTE: GAIA DE SOUZA 

ARAUJO MENEZES - MT20237-O REQUERIDO(A): LUCIANO CORREA 

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, 29 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: 1003624-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS LOUZADA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN SERGIO MARTINS DUARTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003624-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENIS LOUZADA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO PERON POLO 

PASSIVO: WILLIAN SERGIO MARTINS DUARTE 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: 12/03/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1000087-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GABRIEL PINHEIRO AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: GUILHERME 

GABRIEL PINHEIRO AMARAL DA SILVA Endereço: RUA J, 13, BLOCO C, 

CASA B, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-695 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. 1000087-55.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Remissão das Dívidas, 

Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GUILHERME GABRIEL PINHEIRO 

AMARAL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENAN NADAF 

GUSMÃO, FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CUIABÁ, 29 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: 1020669-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SAYURI KOSEKI E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ARIANE 

SAYURI KOSEKI E SILVA Endereço: Avenida Dr. Meireles, 11, TIJUCAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78068-010 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. 1020669-13.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ARIANE SAYURI KOSEKI E SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL KRUEGER REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A CUIABÁ, 29 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: 
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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: 1021855-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDROS ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPTALYS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADO (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: IDROS ALVES 

MORAES Endereço: RUA A-1, casa 8 QD 54, Coxipo da Ponte, PARQUE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-250 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. 1021855-71.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: IDROS ALVES MORAES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI 

REQUERIDO: CAPTALYS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CUIABÁ, 29 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: 1003629-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DULCINEIA DE ANDRADE E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003629-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITA 

DULCINEIA DE ANDRADE E SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA POLO PASSIVO: BANCO BMG 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1001836-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO DE JESUS METZKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MAIKO DE 

JESUS METZKER Endereço: AVENIDA B, 233, PARQUE RESIDENCIAL DAS 

NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-842 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1001836-10.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.819,66 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) AUTOR: MAIKO DE JESUS METZKER ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES REU: 

ITAU UNIBANCO S/A CUIABÁ, 29 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019974-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT18983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: MARLUCE 

FERREIRA DA CRUZ Endereço: RUA SETE, 574-B, quadra 12, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-766 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. 1019974-59.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.026,71 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária 

Gratuita]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARLUCE FERREIRA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JOSIELE AMORIM VICENTE REQUERIDO: OI S/A CUIABÁ, 

29 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: 1000158-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA OAB - MT25003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: GERALDO DA 

SILVA MEDRADO Endereço: AVENIDA A, 02, QUADRA 30, ALTOS DA 

GLÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78057-300 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. 1000158-57.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

0,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Água]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GERALDO DA SILVA MEDRADO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A CUIABÁ, 29 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: 1002514-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (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: GILSON 

ALVES VIANA Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1030, BLOCO I , 

APTO 211, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 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. 1002514-25.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 21.110,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

GILSON ALVES VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO 

CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

CUIABÁ, 29 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 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002866-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE VILALVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: LUCINEIDE VILALVA DE SOUZA Endereço: Rua: Secundaria V, 05, 

setor 03, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-000 Senhor(a) LUCINEIDE 

VILALVA DE SOUZA: 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. 

1002866-80.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[Atos Unilaterais]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 12/03/2020 Hora: 11:30 

REQUERENTE: LUCINEIDE VILALVA DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - MT20539-O 

REQUERIDO(A): CLARO S.A. 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, 29 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: 1017721-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MORAES UMEMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FLAVIA 

MORAES UMEMO Endereço: RUA RIO PAPIRAPE, 01, quadra 05, GRANDE 

TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-510 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. 1017721-98.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 30.277,20 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral, Repetição 

de indébito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FLAVIA MORAES UMEMO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A CUIABÁ, 29 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017083-65.2019.8.11.0001

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:

MONYQUE CAROLINE PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STUDIO S 

FORMATURAS EIRELI Endereço: RUA MIRANDA REIS, 328f, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 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. 1017083-65.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 218,01 

ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO EXECUTADO: 

MONYQUE CAROLINE PEREIRA BORGES CUIABÁ, 29 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: 1017326-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM CAROLINE BARBOSA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

3525, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 Senhor(a) LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017326-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.161,06 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: WESLEM CAROLINE BARBOSA FREIRE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - MT16940-A CUIABÁ, 29 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: 1017326-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM CAROLINE BARBOSA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

3525, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 Senhor(a) LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017326-09.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.161,06 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

REQUERENTE: WESLEM CAROLINE BARBOSA FREIRE ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: PAULO EDUARDO PRADO - MT16940-A CUIABÁ, 29 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 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010380-21.2019.8.11.0001

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:

PAMELLA KAMYLA ESTECHE (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: L.K.F. REIS E 

CIA LTDA - ME Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 506, - ATÉ 887/888, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-150 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. 1010380-21.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 527,03 ESPÉCIE: [Compra e Venda]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

L.K.F. REIS E CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

REY CARVALHO REQUERIDO: PAMELLA KAMYLA ESTECHE CUIABÁ, 29 

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: 1017188-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BEBIANE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CRISLAINE 

BEBIANE DA SILVA Endereço: RUA TENENTE CIPRIANO, 148, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1017188-42.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: 

CRISLAINE BEBIANE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: CLARO S.A. CUIABÁ, 

29 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: 1017188-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE BEBIANE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: CLARO S.A. 

Endereço: RUA HENRI DUNANT, 780, - ATÉ 817/818, SANTO AMARO, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04709-110 Senhor(a) CLARO S.A.: A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1017188-42.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

INTERESSADO: CRISLAINE BEBIANE DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES REQUERIDO: 

CLARO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA 

SOUZA - MT14994-A CUIABÁ, 29 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 380 de 407



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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017663-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MELGACO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIZ MARQUES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: WALTER MELGACO DOS SANTOS Endereço: RESIDENCIAL 

MÔNACO, s/n, Rua J, casa 18, PARQUE RESIDENCIAL DAS NAÇÕES 

INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-909 Senhor(a) WALTER 

MELGACO DOS SANTOS: 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. 

1017663-95.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.566,65 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

12/03/2020 Hora: 11:40 AUTOR(A): WALTER MELGACO DOS SANTOS 

Advogado do(a) AUTOR(A): ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - MT6183-O 

REQUERIDO(A): CLAUDIO LUIZ MARQUES 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, 29 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018393-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERICAP ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ESTERICAP 

ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13.500, - DE 11899 A 14185 - LADO ÍMPAR, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-485 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1018393-09.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 23.939,32 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, 

Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

DESPACHO: anexo EXEQUENTE: ESTERICAP ESTERILIZACAO DE 

MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA CUIABÁ, 29 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-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002513-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARIO FORTE DALTRO (REQUERENTE)
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CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR D' AMERICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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: CONDOMINIO 

DO EDIFICIO SOLAR D' AMERICA Endereço: RUA GUADALAJARA, 44, 

JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-624 Nome: OSMARIO 

FORTE DALTRO Endereço: RUA GUADALAJARA, 44, APTO 1703, JARDIM 

DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-624 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. 1002513-40.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 6.519,48 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112) REQUERENTE: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR D' AMERICA, OSMARIO FORTE DALTRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA MENDES MANSOR 

CUIABÁ, 29 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: 1000929-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. C. A. B. L. (REQUERIDO)

D. P. D. D. V. E. P. L. (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: EDINEY 

DOMINGUES BARROS Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 10615, sala 26, 

JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-000 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1000929-35.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: EDINEY 

DOMINGUES BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDINEY 

DOMINGUES BARROS REQUERIDO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. CUIABÁ, 29 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: 1001858-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDISNEY DUARTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WALDISNEY 

DUARTE DA SILVA Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, 29, QUADRA 14, 

SETOR 4, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-450 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. 1001858-68.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.780,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

WALDISNEY DUARTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TATIANE GARCIA DA SILVA REU: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

CUIABÁ, 29 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002882-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GUERREIRO SILVA E SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCOS 

ALEXANDRE SCHOFFEN Endereço: AV ISAAC PÓVOAS, 1387, sala 01, 

POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-440 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. 1002882-34.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.294,04 ESPÉCIE: [Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN EXECUTADO: LUCAS 

GUERREIRO SILVA E SOUZA CUIABÁ, 29 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018285-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN BOSQUE DA SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATYA CRISTINA DA FONSECA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

GARDEN BOSQUE DA SAUDE Endereço: RUA C, 65, CANJICA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-335 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. 1018285-77.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.335,91 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN BOSQUE DA 

SAUDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FATIMA LUZENY LEITE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: CATYA CRISTINA DA FONSECA CUIABÁ, 29 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: 1014552-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado para tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos 

presentes autos, ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014552-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA na pessoa de seu 

advogado para tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos 

presentes autos, ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso 

no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014416-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 383 de 407



LUCIA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003659-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDIO SOUSA QUEROZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003659-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZIDIO SOUSA 

QUEROZ JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL FERNANDES 

TEIXEIRA 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: 12/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1010613-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MOURA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

CAMPESTRE TABGHA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE 

MARTINS DE OLIVEIRA, S/N, - LADO PAR, PLANALTO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-800 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. 1010613-18.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.903,48 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ARRUDA DE LEMOS 

EXECUTADO: NILSON MOURA DE SOUSA CUIABÁ, 29 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: 1012024-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KAROLINNE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013614-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON CARLOS MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-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))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014026-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013847-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MUNDIM DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/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))
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Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIDIL NUNES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1003421-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AIDIL NUNES DE 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA NIEDERLE POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 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, 29 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: 1003426-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON SANTOS FERNANDES (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. 1003426-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANDERSON 

SANTOS FERNANDES 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: 

09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003432-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JOMERSON RODRIGUES DA SILVA BARROS (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. 1003432-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR 

JOMERSON RODRIGUES DA SILVA BARROS 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: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003442-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RODRIGO DE OLIVEIRA (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. 1003442-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALMIR 

RODRIGO 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: 

09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003463-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE EVANGELISTA 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)

 

PROCESSO n. 1003463-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELENICE 

EVANGELISTA DA 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: 21/05/2020 Hora: 

09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003482-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BELOTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003482-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

BELOTO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS EDUARDO DE 

CASTRO NASSIF POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 
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3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003485-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RODRIGUES 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)

 

PROCESSO n. 1003485-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE 

RODRIGUES DA 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: 21/05/2020 Hora: 

10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003497-24.2020.8.11.0001

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

MARGARIDA VALDIRENE ROCHA OAB - 045.620.338-94 

(REPRESENTANTE)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1003497-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARGARIDA 

VALDIRENE ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA 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: 21/05/2020 Hora: 

10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003500-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS (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. 1003500-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDEIR 

GOMES DE CAMPOS 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: 

10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003511-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE KARLA PEREIRA DE ARAUJO (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. 1003511-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIDIANE KARLA 

PEREIRA DE ARAUJO 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: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1003524-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEFFERSON EUGENIO DE MENEZES (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. 1003524-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEFFERSON 

EUGENIO DE MENEZES 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: 

10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . CUIABÁ, 29 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: 1002578-06.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação da(s) 

parte(s) para CIÊNCIA DA SENTENÇA proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a 

seguir, transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor 

de R$ 10.619,07 (dez mil, seiscentos e dezenove reais e sete 

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 

GonzagaJuíza LeigaSENTENÇAVistos, 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 
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registrada no sistema. abriela 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: 1002229-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

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, 29 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003544-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LETICIA DOS REIS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003544-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA LETICIA 

DOS REIS POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 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: 21/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003547-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERDILAN DIAS DE ARAUJO (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. 1003547-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERDILAN DIAS 

DE ARAUJO 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: 11:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1003554-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COELHO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA COSTA SOUSA OAB - AM14461 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003554-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUSTAVO 

COELHO MOTTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA DA COSTA 

SOUSA 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: 11:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 29 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: 1034212-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ESPIRITO SANTO SARDINHA COSTA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

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:“ Em seguida intime-se a parte autora para, querendo, impugnar, 

no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença.Intime-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000196-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUAJARINA DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(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:“Após, intime-se a(s) parte(s) autora(s) para impugnar(em), no 

prazo de 15 dias.Após, conclusos para a sentença.Intime-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000375-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEDIS LUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO APARECIDO SOUTO OAB - 596.883.009-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON 

(REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

 

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:“ Decorrido o prazo, intime-se a parte Exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se, requerendo o que entender de 

direito.Intimem-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 0502451-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO CAVALCANTE RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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:“Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias.Após, conclusos.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502873-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS MORAES MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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:“ Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias.Após, conclusos.Intime-se.Cuiabá, data 

registrada no sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

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: 1000233-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-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:“ Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias.Após, conclusos.Intime-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: 1002478-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DE JESUS (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015142-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA FERNANDES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIAS SILVA ARAUJO (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: 1002492-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MESTRE PEREIRA (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 
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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: 1002668-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOVINO MARTINS (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: 1002663-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL 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)

 

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: 1002673-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BRANDAO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR DE ARAUJO (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: 1002685-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR NOGUEIRA 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: 1002653-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 1002752-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGELIO GONCALVES FERREIRA (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: 1002731-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS DARIENZO (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: 1002659-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA DOS SANTOS (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: 1002780-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOUSA TEIXEIRA (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: 1002542-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BERNARDES (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 
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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: 1002309-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERISON COSTA E 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: 1002860-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ALVES DE ALMEIDA (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: 1002908-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES (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: 1001591-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE JESUS MARTINS (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.Intime-se a parte autora para apresentar 

procuração, no prazo de 15 (quinze) dias.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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001124-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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:“ Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, opor 

embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910, 

caput, do CPC/2015.Opostos os embargos e certificada sua 

tempestividade, intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos 

para apreciação.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: 1001868-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE CHIQUESI DE ALMEIDA (AUTOR)

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.Aguarde-se em secretaria até a realização da 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002776-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL ALVES PEDROSO (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.

Despacho 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)

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: 

1003130-97.2020.8.11.0001 AUTOR: SUDARIA CHAVES TORRES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

juntar o comprovante de endereço atualizado, 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 da isenção da incidência de contribuição previdenciária sobre os 

valores dos proventos excedentes ao dobro do limite máximo estabelecido 

para os benefícios da previdência social 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500953-96.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CASTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-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

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500953-96.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE ROBERTO CASTIL 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002426-89.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SOUZA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ 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: 

1002426-89.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: VALDEVINO SOUZA DE 

AMORIM 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. 10784327. 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: 1000494-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM FERREIRA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-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: 

1000494-03.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: MIRIAM FERREIRA BOTELHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se que a 

petição de id 11829633 é estranha ao processo, tendo em vista que o Sr. 

Exuperio de Oliveira Filho não integra a lide. Intime-se a parte autora Sra. 

Miriam Ferreira Botelho para regularizar o Cumprimento de Sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001987-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(LITISCONSORTES)

SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: 

1001987-50.2020.8.11.0041 IMPETRANTE: SONIA MARIA MONTEIRO DOS 

SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO 

GROSSO LITISCONSORTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Na redistribuição a secretaria da vara 

fazendária não obedeceu ao determinado pelo juízo da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública na decisão de id 28151009, portanto, 

restitua-se à Secretaria Unificada para a correção devida. Intime-se 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito
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Despacho 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)

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: 

1003194-10.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ACENIL SEVERINO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar documento pessoal e comprovante de 

endereço legível, 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: 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)

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: 

1003215-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARLON SILVA DA GUIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar documento pessoal legível, 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: 1003046-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARA ALEXANDRA OLIVEIRA MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (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: 

1003046-96.2020.8.11.0001 AUTOR: SIMARA ALEXANDRA OLIVEIRA 

MORAES REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCACAO Vistos, etc. Determina-se a exclusão da SME do polo passivo 

por ilegitimidade. Promova a secretaria do juízo atualização no sistema PJe. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula: “d) Seja concedida 

a tutela provisória de URGÊNCIA, para o fim de determinar a imediata 

reintegração da autora ao cargo temporário de Professora Licenciada 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT e junto à 

Unidade de Ensino EMEB Maximiano Arcanjo da Cruz, com pagamento dos 

subsídios devidos pelo cargo, sob pena de multa diária a ser aplicada por 

Vossa Excelência, assegurando os direi tos relat ivos à 

licença-maternidade e estabilidade provisória, garantidos à gestante;” 

Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública Municipal para 

que se manifeste, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 

horas especialmente quanto ao interesse e possibilidade de 

aproveitamento da professora gestante, sem prejuízo a posterior 

contestação, conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 

8437/92. No mais, considerando que no sistema dos juizados não se 

admite liquidação de sentença e há nos autos pedido alternativo de 

cobrança relativo ao período de estabilidade intime-se a parte autora para 

emendar a inicial apresentando cálculo detalhado dos valores que 

pretende, alternativamente, cobrar. Deve ainda adequar o valor da causa 

compatibilizando com o proveito econômico. Após, conclusos para a 

apreciação do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000164-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(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: 

1000164-64.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: ELZA FERNANDES DE SOUZA 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para informar se realizou o pagamento dos débitos inscritos 

em dívida ativa e, se for o caso, apresentar o respectivo comprovante, no 

prazo de 15 dias. No mais, como pretende a declaração de inexigibilidade 

tributária de IPVA deve especificar a partir de qual período pretende se 

eximir da cobrança. Após, conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. 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: 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)

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: 

1003261-72.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CESAR SALES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar 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: 1001088-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001088-75.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELAINE DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de reclamação 

na qual a parte autora postula: “(...) conceder a ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA JURISDICIONAL pleiteada, que o Requerido, seja compelido à 

reintegrar a Requerente ao cargo anteriormente ocupado, com o 

recebimento de toda a remuneração correspondente ao período de 
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afastamento, ou seja, dos proventos vencidos e vincendos até a afetiva 

reintegração, além dos demais direitos decorrentes do contrato (13º 

salário e férias), computando-se o tempo em que esteve afastado para 

todos os fins legais em relação ao seu contrato de trabalho;” Notifique-se 

o representante judicial da Fazenda Pública Municipal para que se 

manifeste, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas 

especialmente quanto ao interesse e possibilidade de aproveitamento da 

ex-servidora gestante, sem prejuízo a posterior contestação, conforme 

dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92. Após, conclusos 

para a apreciação do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500585-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE LAURA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ 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: 

0500585-87.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: ROSILAINE LAURA DA SILVA 

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. 

4264439. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0500529-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JULIANA SEONACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-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 Processo: 

0500529-88.2014.8.11.0001. REQUERENTE: ROSANGELA JULIANA 

SEONACA 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. 14032474. Após, conclusos para homologação. Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004593-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 

1004593-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILSON CAMPOS MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501101-78.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0501101-78.2013.8.11.0001. REQUERENTE: LAURA REGINA RIBEIRO 

SANTIAGO DE FRAGA REQUERIDO: CUIABÁ 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. 158448. 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: 0501416-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO OAB - MT17302-B 

(ADVOGADO(A))

LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT18516-O 

(ADVOGADO(A))

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-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 DESPACHO Processo: 

0501416-72.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: JEFERSON LUIZ MAGALHAES 

DOS SANTOS EXECUTADO: CUIABÁ 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. 2044793. 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: 0503921-36.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRES SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-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: 

0503921-36.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: AIRES SARTORI 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. 3709276. 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: 1006640-55.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 

1006640-55.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ANTONIO DOMINGOS DE 

MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intimem-se 

as partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000993-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000993-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABNER AMANCIO FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Considerando que o requerido já 

apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse em 

transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intimem-se as partes. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500087-59.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN REGINA DE ASSUNCAO FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-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: 

0500087-59.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MIRIAN REGINA DE ASSUNCAO 

FARIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017-CM, de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. 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: 1005697-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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 DESPACHO Numero do Processo: 

1005697-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SONIA RAMOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501001-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIRCELIO COSTA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 (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: 

0501001-89.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GIRCELIO COSTA NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar certidão original no cartório a fim de ser 

expedido oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010314-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 

1010314-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAURO RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando que o requerido já apresentou contestação, o que 

demonstra a falta de interesse em transigir, defere-se o pedido de 

dispensa da audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intimem-se 

as partes. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504633-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FIGUEIREDO DA PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULYANA LANNES ANDRADE OAB - MT19398/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0504633-89.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JANETE FIGUEIREDO DA PENHA 

EXECUTADO: CUIABÁ 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. 

199776. Após, conclusos para homologação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005890-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870-O (ADVOGADO(A))

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 

1005890-53.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO SAVIO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que justifique sua ausência na audiência de conciliação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043924-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TEIXEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 

1043924-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLENE TEIXEIRA PEREIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Considerando que o 

requerido já apresentou contestação, o que demonstra a falta de interesse 

em transigir, defere-se o pedido de dispensa da audiência de conciliação, 

com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes. Após, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003653-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOSE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003653-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO JOSE 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER JOSE DA COSTA 

POLO PASSIVO: MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 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, 29 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: 1003655-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA NASCIMENTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003655-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA 

NASCIMENTO SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

KARLA BATISTA E SILVA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

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, 29 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: 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)

 

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: 21/05/2020 Hora: 11:40 , 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: “(...) 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 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: 1045512-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 21/05/2020 Hora: 12:00 , 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; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.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.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARCIO LIMA DE SOUSA (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: 

1000273-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DINIZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN, 

MARCIO LIMA DE SOUSA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de reclamação proposta por JOÃO RODRIGUES 

DINIZ em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e MARCIO 

LIMA DE SOUSA. O pedido foi formulado nos seguintes termos: “c. Diante 

dos relevantes fundamentos jurídicos, se digne Vossa Excelência 

conceder a tutela provisória de urgência para determinar que o 

DETRAN/MT: (a) se abstenha de lançar no prontuário de condutor do 

Autor os pontos referentes as infrações que porventura forem lavradas 

entre a data em que tal autarquia for citada dos termos desta lide até o 

julgamento deste feito; (b) se abstenha de cobrar o Licenciamento 

Obrigatório e o Seguro Obrigatório do Autor referente ao veículo aqui 

identificado; (c) se abstenha de informar os dados cadastrais do Autor 

como sendo o proprietário do veículo aqui identificado para a SEFAZ 

cobrar o IPVA, e para as autoridades de trânsito lançarem futuras 

infrações de trânsito cometidas pelos usuários do veículo; d. Ao final, que 

a pretensão do autor seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para, 

confirmando a antecipação de tutela: (d.1) DECLARAR que o requerente 

não é proprietário do automóvel HONDA/C100 BIZ, ano de fabricação e 

modelo 1999/1999, placa JZB3557, RENAVAM 721134319, Chassi 

9C2HA0700XR062650 partir da data da venda ou, subsidiariamente, da 

data citação dos entes públicos; (d.2) CONDENAR o Senhor MÁRCIO LIMA 

DE SOUZA a realizar a alteração cadastral desse veículo para o seu 

nome; (d.3) CONDENAR o DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO a realizar a alteração cadastral do veículo 

aqui identificado de modo que o autor seja excluído da propriedade do 

automóvel/comunicação de venda, haja vista que o veículo encontra-se 

em posse e propriedade do terceiro requerido, isso se ele não adimplir a 

obrigação a ser imposta judicialmente; (d.4) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica-tributário entre o Requerente e o ESTADO DE MATO 

GROSSO por conta de encargos havidos pela propriedade do veículo 

HONDA/C100 BIZ, ano de fabricação e modelo 1999/1999, placa JZB3557, 

RENAVAM 721134319, Chassi 9C2HA0700XR062650, a partir da data da 

venda ou, subsidiariamente, da data citação dos entes públicos. Narra o 

autor, em síntese, que adquiriu um veículo de Zenilson entre os anos de 

2003 e 2004, o qual não foi transferido para o seu nome, embora 

detivesse a regular posse. Nos anos de 2005/2006 deixou o bem móvel, 

do qual detinha posse, com a ex-companheira a qual acabou entregando-o 

a terceiro não identificado. Alega que o vendedor Zenilson passou a ter 

problemas com lançamentos de tributos e multas e então assinou o 

documento de transferência e o requerente fez a comunicação de venda 

ao DETRAN/MT e realizou o pagamento de todos os tributos. Por fim foi 

identificado , a partir de multa lavrada pela PRF que o bem se encontra na 

posse do terceiro requerido Márcio. 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. Quanto ao pedido de liminar 

formulado em face do DETRAN/MT, a própria efetivação da comunicação 

de venda impede que se defira, nos termos requeridos, sem a oitiva da 

parte contraria que o autora alega estar na posse do bem. Não consta 

prova documental que permita concluir que o DETRAN/MT esteja impondo 

restrição a transferência do veículo, desde que cumpridos os requisitos 

legais e pagas as respectivas taxas, no entanto é providência que 

depende do possuidor atual do veículo, por outro lado não há DUT 

assinado em seu favor. Nesse contexto, apenas após facultar o 

contraditório se poderá adequar a solução. Ante o exposto, INDEFERE-SE, 

o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a(s) pessoa(s) jurídica(s) de direito público com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e a pessoa física com as advertências da Lei 9.099/95, advertindo- o 

especialmente quanto à revelia. Reifique a secretaria a autuação quanto 

as pessoas do polo passivo cadastradas em duplicidade. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020337-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EVANGELISTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1020337-23.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCAS 

EVANGELISTA DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Retifique a secretaria a autuação quanto à 

classe processual e assunto. Trata-se de ação de cobrança da 

importância de R$ 81.877,56 (oitenta e um mil oitocentos e setenta e sete 

reais e cinquenta e seis centavos – conforme cálculo de id 26225093), 

relativo a supostas diferenças salarias de contrato temporário que o 

servidor público LUCAS EVANGELISTA DA SILVA pretende receber do 

ESTADO DE MATO GROSSO. O feito veio após decisão declinatória 

proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública. 

Considerando que se evidencia, aparentemente, hipótese de erro material, 

haja vista o proveito econômico estar muito superior ao teto dos juizados, 

determino a devolução dos autos ao juízo fazendário de origem 

facultando-lhe, caso vislumbre de modo diverso, a restituição a este 

juizado para aparelhar o cabível conflito de competência. Intime-se 

Cumpra-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: 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)

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: 

1003242-66.2020.8.11.0001 AUTOR: OSVALDO DE SOUZA BRITO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação com 

pedido de suspensão de protesto por débito tributário supostamente 

cobrado indevidamente A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a 

instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a 

competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento 

n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo 

dia. Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de 

matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação 

parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, 
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firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça 

possui os seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Do teor da jurisprudência supra colacionada, 

extrai-se que este juízo não possui competência para julgar as ações 

relativas a débitos fiscais inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial 

da Fazenda Pública não é a vara competente para conhecer da presente 

ação, de acordo com a Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência 

da Vara Especializada de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a 

incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 

64,§ 1º, CPC), impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e 

declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da 

matéria e determina-se a remessa do presente feito para a Vara 

Especializada de Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. 

Cumpra-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: 1001149-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SOTOCORNO CAROSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/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: 

1001149-33.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZETE SOTOCORNO 

CAROSSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação na qual a parte autora postula nomeação e posse em cargo 

público. 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. A posse precária enseja contraprestração o que 

inviabiliza a tutela ante a vedação descrita no § 2º[1], do art. 7º, da Lei 

12.016/09. Não é hipótese de reserva de vaga posto que nessa fase 

preambular, que precede a resposta do réu, ainda não é possivel 

comprovar o direito subjetivo violado haja vista que não se conhece os 

motivos que a adminsitração possui para manter a suposta vacância, 

dentre eles inclusive pode se ter limitações afetas à lei de 

responsabilidade fiscal. Assim, em prestígio ao interesse público, deve-se, 

no mínimo, facultar o contraditório. Considera-se ainda a trabalhosa 

reversibilidade da decisão diante do teor da decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE 608482 / RN - RIO GRANDE DO NORTE ao qual foi atribuído 

repercussão geral. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] § 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001483-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

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: 

1001483-67.2020.8.11.0001 REQUERENTE: IONE APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora postula nomeação e posse em cargo 

público. 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. A posse precária enseja contraprestração o que 

inviabiliza a tutela ante a vedação descrita no § 2º[1], do art. 7º, da Lei 

12.016/09. Não é hipótese de reserva de vaga posto que nessa fase 

preambular, que precede a resposta do réu, ainda não é possível 

comprovar o direito subjetivo violado haja vista que não se conhece os 

motivos que a administração possui para manter a suposta vacância, 

dentre eles inclusive pode se ter limitações afetas à lei de 

responsabilidade fiscal. Assim, em prestígio ao interesse público, deve-se, 

no mínimo, facultar o contraditório. Considera-se ainda a trabalhosa 

reversibilidade da decisão diante do teor da decisão do Supremo Tribunal 

Federal no RE 608482 / RN - RIO GRANDE DO NORTE ao qual foi atribuído 
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repercussão geral. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência. 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. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] § 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001619-64.2020.8.11.0001

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

ZIZA CURY KOMOCHENA OAB - 021.121.411-63 (REPRESENTANTE)

HIGINO SOUZA DE PINHO OAB - MT23470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001619-64.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: ZIZA CURY KOMOCHENA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos, etc. Trata-se de reclamação com pedido de 

suspensão de protesto por débito tributário supostamente cobrado 

indevidamente relativo a IPVA de veículo vendido e não transferido. A 

Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao 

referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e 

julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e 

Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com 

exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida 

ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme 

fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de 

demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051806-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN REIS DE OLEGARIO OAB - MT15266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (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: 

1051806-87.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOSUE DAS CHAGAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação com pedido de suspensão de protesto por débito 

tributário supostamente cobrado indevidamente (inscrição em dívida ativa 

– id 25960641), relativo a veículo que teve perda total. A Resolução n° 

023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 
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instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito do 

tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA 

CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – JUÍZO COMPETENTE PARA 

APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 800 DO CPC/1973 – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

ação cautelar de caução, que visa obtenção da certidão prevista do art. 

206 do CTN, deve ser processada no Juízo competente para a apreciação 

da execução fiscal, uma vez que guardam relação de acessoriedade. (CC 

25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).g.n. 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – CDA – DECLARADA 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – 

LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO 

DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 

– SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO 

GROSSO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA 

TRAMITAÇÃO DOS AUTOS ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO 

ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. “A conexão 

(art. 103 do CPC) constitui uma regra de modificação da competência, 

fazendo com que as causas conexas sejam reunidas para obter 

julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes.” 

(Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – Ministra Nancy 

Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 – Segunda 

Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL 

– APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL - 

Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015). Do 

teor da jurisprudência supra colacionada, extrai-se que este juízo não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Como visto, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reconheceu que o Juizado Especial da Fazenda Pública não 

é a vara competente para conhecer da presente ação, de acordo com a 

Resolução n° 023/2013/TP, sendo a competência da Vara Especializada 

de Execução Fiscal. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), 

impõe-se sua declaração. Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e 

determina-se a remessa do presente feito para a Vara Especializada de 

Execução Fiscal com as anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-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: 1002093-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GLOMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (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: 

1002093-35.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZEU GLOMBA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação na qual 

a parte autora postula nomeação e posse em cargo público. 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. A 

posse precária enseja contraprestração o que inviabiliza a tutela ante a 

vedação descrita no § 2º[1], do art. 7º, da Lei 12.016/09. Não é hipótese 

de reserva de vaga posto que nessa fase preambular, que precede a 

resposta do réu, ainda não é possível comprovar o direito subjetivo violado 

haja vista que não se conhece os motivos que a adminsitração possui 

para manter a suposta vacância, dentre eles inclusive pode se ter 

limitações afetas à lei de responsabilidade fiscal. Assim, em prestígio ao 

interesse público, deve-se, no mínimo, facultar o contraditório. 

Considera-se ainda a trabalhosa reversibilidade da decisão diante do teor 

da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 608482 / RN - RIO GRANDE 

DO NORTE ao qual foi atribuído repercussão geral. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. 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. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] § 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE AUXILIADORA FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-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 DECISÃO Numero do Processo: 

1001556-39.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DENISE AUXILIADORA FATIMA 

DE SOUZA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Trata-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA” na qual a parte autora pretende: “1. Concessão de tutela de 

urgência, já que presentes os requisitos legais, a fim de que o Requerido 

se abstenha de efetuar desconto da contribuição previdenciária das 

parcelas de natureza indenizatória, em especial a remuneração do cargo 

em comissão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);”. g.n. Em 

síntese, diz a parte autora que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária em valor maior que o devido, sobre verbas não 
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incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. 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. Da 

documentação acostada depreende-se que os comprovantes financeiros 

apresentam mais de um desconto a título de contribuição previdenciária. O 

Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 

593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a 

Corte fixou a seguinte tese: “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’”[1] Segundo a decisão proferida pelo 

STF, não deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária 

sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O 

conjunto probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança 

em desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se 

o pedido de tutela provisória para determinar aos requeridos que, no prazo 

de 15 dias, promovam a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre cargo de comissão pagos à parte autora, até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2], aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação já apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001932-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-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: 

1001932-59.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, o qual atuou no processo de código n° 1061742, em tramite junto 

a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$306,48 (trezentos e seis reais e quarenta e oito centavos). Citado, o 

Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 25156819. 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$306,48 (trezentos e seis reais e quarenta e oito centavos), 

referente aos honorários periciais do processo de código n° 1061742, em 

tramite junto a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 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. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão 

original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 

Oficie-se ao juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT acerca da 

presente execução e pagamento. Publique-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: 1001189-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ALBERNAZ HORTENSI OAB - MT16086-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: 

1001189-49.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. ROBERTO GOMES DE 

AZEVEDO ajuizou a ação de título executivo fundado em honorários 

periciais, o qual atuou no processo de código n° 905717, em trâmite junto a 

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de 

R$294,99 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). 

Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado no ID 

25570571. 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$294,99 (duzentos e noventa e quatro reais e 

noventa e nove centavos), referente aos honorários periciais do processo 

de código n° 905717, em trâmite junto a 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT. 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. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a Certidão original no Cartório, que deverá 

retê-lo para fins de cancelamento. Oficie-se ao juízo da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e pagamento. 

Publique-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: 1013132-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RIBEIRO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1013132-45.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ANA RIBEIRO DE LARA REU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de “ação de rito ordinário c/c preceito 

cominatório e cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas” proposta 

por ANA RIBEIRO DE LARA, servidora pública municipal, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, onde postula pela 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. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, que por sua vez foi impugnada. 

Processo apto para julgamento. 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 nº 4594 de 02 

de julho de 2004 e Lei Complementar nº 220 de 22 de dezembro de 2010 

que efetivaram a reestruturação da carreira da parte autora. A ação foi 
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proposta em 2016, passados mais de cinco anos das vigências das 

referidas leis. 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 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. 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. 

Intime-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: 1002068-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALTIERI FILHO (EXEQUENTE)

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: 

1002068-56.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEONARDO ALTIERI FILHO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. LEONARDO ALTIERI FILHO ajuizou a 

ação de título executivo fundado em honorários periciais, a qual atuou no 

processo de código n° 372990, em trâmite junto a 4º Vara Especializada 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o recebimento 

de R$4.901,53 (quatro mil novecentos e um reais e cinquenta e três 

centavos). Citado, o Executado não opôs embargos, conforme certificado 

no ID 25156837. 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$4.901,53 (quatro mil novecentos e 

um reais e cinquenta e três centavos), referente aos honorários periciais 

do processo de código n° 372990, em tramite junto a 4º Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. 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. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a Certidão original no Cartório, que deverá retê-lo para fins de 

cancelamento. Oficie-se ao juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá/MT acerca da presente execução e 

pagamento. Publique-se. Cuiabá-MT, 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: 1003808-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MENDONCA ACCORSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO DOS SANTOS OAB - MT14053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

1003808-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS MENDONCA 

ACCORSI REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se do termo de audiência (ID. 26054562) 

que a parte autora Luiz Carlos Mendonça Accorsi não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora LUIZ 

CARLOS MENDONÇA ACCORSI à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021830-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (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: 

1021830-35.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FREDERICO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 402 de 407



FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se do termo de audiência (ID. 26512727) 

que a parte autora FREDERICO PEDRO DA SILVA não compareceu à 

sessão de conciliação. É cediço que no sistema dos Juizados Especiais o 

comparecimento pessoal da parte autora à audiência é obrigatório, a teor 

do que dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95, de maneira que a penalidade para 

o seu descumprimento é a extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE 

dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. O Enunciado 01 da Fazenda Pública 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, sanção pela contumácia, conforme o 

convencionado no Enunciado FONAJE 28 no sentido de que “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.”. Nos Juizados Especiais, 

somente em hipóteses especialíssimas, quais sejam naquelas que a 

própria lei confere a possibilidade de dispensa da audiência é que o juiz 

poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência da parte autora 

FREDERICO PEDRO DA SILVA à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002882-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002882-05.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LIDIANE NUNES SOARES DE 

ANDRADE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Lidiane 

Nunes Soares de Andrade em desfavor do Estado de Mato Grosso e 

MR-PREV objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 1.377,20 

(mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no id. 24368657. Citado, o executado 

impugnou a execução, alegando excesso, visto que houve meses em que 

o desconto não ocorreu e requereu a redução do valor. Para tanto, junta 

planilha de cálculos com o montante que entende correto (id. 26002328). 

Quanto ao excesso alegado, razão assiste ao embargante, eis que o 

embargado utilizou como base cálculo períodos em que não ocorreram 

descontos relativos ao adicional noturno, não alcançando o montante 

correto, ademais a sentença transitou sem a oposição da parte 

embargada. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução 

opostos pela Fazenda Pública e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 218,97 

(Duzentos e dezoito reais) referente ao Estado de Mato Grosso e 411,49 ( 

quatrocentos e onze reais e quarenta e nove centavos) referente ao Mato 

Grosso Previdência - MTPREV. 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. Cuiabá-MT, 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: 1005295-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056-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: 

1005295-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROBSON DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Relatório dispensado por 

força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Extrai-se do termo de audiência (ID. 26158445) que a parte autora 

ROBSON DA SILVA não compareceu à sessão de conciliação. É cediço 

que no sistema dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal da 

parte autora à audiência é obrigatório, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei 

9.099/95, de maneira que a penalidade para o seu descumprimento é a 

extinção da ação. O Enunciado 20 do FONAJE dos Juizados Especiais 

Cíveis estabelece que “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”. O 

Enunciado 01 da Fazenda Pública estabelece que “Aplicam-se aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados 

dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Há, ainda, 

sanção pela contumácia, conforme o convencionado no Enunciado 

FONAJE 28 no sentido de que “Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.”. Nos Juizados Especiais, somente em hipóteses especialíssimas, 

quais sejam naquelas que a própria lei confere a possibilidade de dispensa 

da audiência é que o juiz poderá fazê-lo. Ante o exposto, face à ausência 

da parte autora ROBSON DA SILVA à audiência de conciliação, JULGA-SE 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 

9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao 

pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do 

FONAJE. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500003-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAN NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

JUVANETE GOMES LEITE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0500003-24.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: MARIOZAN NASCIMENTO 

SILVA, JUVANETE GOMES LEITE SILVA EXECUTADO: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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$ 17.207,48 (dezessete mil duzentos e sete reais e 

quarenta e oito centavos), conforme demonstrativo de cálculo coligido no 

id. 9431019. Citado, o executado impugnou a execução, alegando 

excesso e requereu a redução do valor, conforme coligido no id. 

11109964. Ademais, o exequente informa em sua manifestação que 

concorda com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública, conforme 

id. 14284777. Ante o exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução 

opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 

14.944,73 (catorze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e 

três centavos), já inclusos os honorários advocatícios pactuados. 

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: 1000482-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (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: 

1000482-81.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

ajuizou ação executiva de 7 (sete) URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo nos processos de código n° 31995, 69104, 66506 em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT e na Vara 

Única da Comarca de Apiacás/MT, almejando o recebimento da importância 

de R$5.293,02 (cinco mil duzentos e noventa e três reais e dois 

centavos), considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2014 

com vigência até o mês de janeiro de 2015. Verifica-se que o valor atual 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 7 (sete) URH’s, 

que perfaz o montante de R$6.499,57 (seis mil quatrocentos e noventa e 

nove reais e cinquenta e sete centavos). Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la(s) 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. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, 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: 1011106-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SANTANA FERREIRA (EXEQUENTE)

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:

CUIABÁ 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1011106-92.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MATILDE SANTANA FERREIRA 

EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. O juízo 

determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial. 

Corretamente intimada a parte requerente quedou-se inerte. Ante o 

exposto, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem resolução de 

mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000483-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (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: 

1000483-66.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

ajuizou ação executiva de 4 (quatro) URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo nos processos de código n° 75545, 77917, 45311, 32879 

em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT e na Vara 

Única da Comarca de Apiacás/MT, almejando o recebimento da importância 

de R$3.360,86 (três mil trezentos e sessenta reais e oitenta e seis 

centavos), considerando a tabela de honorários da OAB do ano de 2014 

com vigência até o mês de janeiro de 2015. Verifica-se que o valor atual 

da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 2019 é de 

R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor reajustado da 

tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o executado não 

opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o 

crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 4 (quatro) 

URH’s, que perfaz o montante de R$3.714,04 (três mil setecentos e 

quatorze reais e quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) 

certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 

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. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, 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: 1000481-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (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: 

1000481-96.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

ajuizou ação executiva de 8 (oito) URH´s referentes aos honorários de 

defensor dativo nos processos de código n° 75443, 60962 e 62997 em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, almejando o 

recebimento da importância de R$7.172,08 (sete mil cento e setenta e dois 

reais e oito centavos), considerando a tabela de honorários da OAB do 

ano de 2018 com vigência até o mês de fevereiro de 2019. Verifica-se que 

o valor atual da URH na tabela de honorários da OAB[1] para o ano de 

2019 é de R$928,51, razão pela qual deve ser considerado o valor 

reajustado da tabela para fins de homologação do valor devido. Citado, o 

executado não opôs embargos, conforme certidão. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada 

de 8 (oito) URH’s, que perfaz o montante de R$7.428,08 (sete mil 

quatrocentos e vinte e oito reais e oito centavos) Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para que apresente 

a(s) certidão(ões) original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la(s) 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. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, 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: 1001078-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001078-65.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: VITOR HUGO BENA MEDEIROS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. VITOR HUGO BENA MEDEIROS 

ajuizou ação de título executivo de 2 (dois) URH´s referentes aos 

honorários de defensor dativo no processo de código n° 359325, em 

trâmite na 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, almejando o 

recebimento da importância corrigida de R$1.914,75. Citado, o executado 

não opôs embargos, conforme certidão. Vê-se que foi feita atualização do 

valor da URH, conforme cálculo apresentado. No entanto, 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 2 (dois) URH’s, que 

perfaz o montante de R$1.857,02 (hum mil, oitocentos e cinquenta e sete 

reais e dois centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a(s) certidão(ões) 

original(is) na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la(s) 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. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, 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: 1000283-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS (EXEQUENTE)

DALILA DE OLIVEIRA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLY DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT17386/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: 

1000283-30.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: GISELLY DE OLIVEIRA MATOS, 

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS, DALILA DE OLIVEIRA MATOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

execução proposta por GISELLY DE OLIVEIRA MATOS e outros 

objetivando a execução do valor decorrente de crédito oriundo de ação 

promovida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso - SINJUSMAT objetivando a incorporação de 11,93% 

referentes à conversão da URV e pagamento do valor atrasado, 

devidamente corrigido. De plano, foi reconhecida a incompetência deste 

juízo e, portanto, julgado extinta a pretensão autoral, sem julgamento de 

mérito, (id. 4811389). Irresignada, a parte exequente interpôs Recurso 

Inominado, (id. 5784185). Restou acolhida a irresignação recursal, 

determinando a desconstituição da sentença que extinguiu o feito sem 

resolução de mérito, e determinando o retorno dos autos à origem, para 

regular processamento e julgamento, (id. 11220506). A parte exequente 

trouxe a atualização dos cálculos (id. 4767842). Após a intimação, a 

executada opôs Embargos, requerendo o reconhecimento da ausência de 

interesse, informando que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso esta 

promovendo o pagamento do referido crédito aos seus servidores, porém, 

de forma gradual, dentro dos limites orçamentários. Rejeita-se a alegação 

do embargante uma vez que verifica-se nos autos que os exequentes não 

mais encontram-se no quatro de servidores do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Excepciona-se a hipótese, uma vez que no 

presente caso houve a extinção do vínculo dos servidores, sendo assim, 

é de se esperar que a administração promovesse o integral pagamento no 

contexto da própria dissolução do vínculo, o que não correu. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os embargos à execução, e 

HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia de: R$ 2.500,35 (dois mil e 

quinhentos reais e trinta e cinco centavos) em benefício a exequente 

DALILA DE OLIVEIRA MATOS; R$ 12.261,05 (doze mil duzentos e 

sessenta e um reais e cinco centavos) em benefício a exequente GISELLY 

DE OLIVEIRA MATOS e; R$ 29.134,54 (vinte e nove mil cento e trinta e 

quatro reais e cinquenta e quatro centavos) em benefício ao exequente 

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS, ambos referentes aos ATESTADOS 

DE CRÉDITO emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em 06/02/2012. 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. 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 os exequente para que 

apresente os atestados originais no Cartório, que deverá retê-los para fins 

de cancelamento. OFICIE-SE o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso acerca da presente execução e pagamento. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002961-81.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MICHELI BINDANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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: 

1002961-81.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NADIA MICHELI BINDANDI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por NADIA MICHELI BINDANDI em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, consubstanciada em contratos temporários sucessivos para 

exercer a função de Professora, no período de 2007 a 2016, objetivando a 

nulidade contratual, declarando -se a unicidade de vínculo, por 

consequência, condenando o Requerido ao pagamento do valor do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço sobre a remuneração de todo período 

laborado. Citada, a parte reclamada apresentou a contestação alegando a 

prescrição e improcedência dos pedidos. DECIDO. A contratação da parte 

autora ocorreu sucessivamente nos períodos de 12/02/2007 a 23/12/2016 

e a distribuição da presente ação ocorreu em 19/12/2018. Tendo em vista 

que para os casos envolvendo a fazenda pública se aplica o artigo 1º do 

Decreto – Lei nº 20.910/32, que dispõe: "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.", declara-se a prescrição dos pedidos anteriores a 

19/12/2013. Os contratos temporários possuem regramento próprio por 

constituírem uma forma excepcional de contratação para prestação de 

serviço público, haja vista 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, 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;” 

Observa-se, ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que 

“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.” O art. 37, 

IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 
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diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “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; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; (g.n.) III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses 

previstas nos Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, 

deste decreto; Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, 

previsto no Art. 4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da 

contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor 

substituído. 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.) Vê-se que a 

espécie de contratação nos autos não se enquadra na legislação 

estadual, eis que ultrapassado o prazo, 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. 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)” 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. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato 

temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga 

somente direito ao saldo de salário e FGTS. Por fim, não é possível 

outorgar ao contratado temporário maiores direitos que o próprio servidor 

concursado possui. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), no período de 02/2014 a 12/2016, 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, respeitando o teto 

do Juizado Especial da Fazenda Pública; 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 9.099/95 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 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

Juizado Especial Criminal Unificado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124460 Nr: 5433-20.2017.811.0062

 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: Maria Helena Cresqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Carla Carvalho Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Freitas Neto - 

OAB:21.882/MT, Rosa Maria Teixeira Mattar - OAB:OAB/MT 6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ítala Viana de Carvalho - 

OAB:24339, Renan Fernando Serra Rocha Santos - OAB:OAB/MT 

19.701, Ruraldo Nunes Monteiro Filho - OAB:23.748, Ulisses 

Rabaneda dos Santos - OAB:OAB/MT 8.948

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar os 

patronos das partes acerca do retorno dos autos, para querendo, 

manifestarem no prazo legal, em nada sendo requerido o feito será 

remetido ao arquivo.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº. 48/2020-GRHFC 

  

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI 

JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 

de 26 de dezembro de 1985 (COJE), bem como orientações e determinações da Corregedoria Geral de 

Justiça; 

 

CONSIDERANDO o Provimento nº. 01/2017-CM, de 18/01/2017 regulamentando a audiência de 

custódia no âmbito da Comarca de Cuiabá; 

 

CONSIDERANDO os termos do artigo 1º, do Provimento nº. 01/2017-CM, de 18/01/2017 

estabelecendo que as audiências de custódia sejam presididas pelos Juízes com jurisdição criminal na 

Comarca de Cuiabá, sem prejuízo de suas funções e em revezamento diário; 

 

CONSIDERANDO os termos do parágrafo 1º, do artigo 1º, do Provimento nº. 01/2017-CM, de 

18/01/2017, determinando que a Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá edite a portaria mensal 

formalizando a escala de revezamento do mês, observando que na vara que houver mais de um juiz, 

eles atuarão na audiência de custódia em dias subsequentes; 

 

CONSIDERANDO e acatando as sugestões dos Juízes Criminais para escala semestral com a 

finalidade de possibilitar a previsão de quando estarão escalados para a custódia, de forma a adequar o 

agendamento das audiências de suas varas, evitando o reagendamento; 

 

CONSIDERANDO que os Juízes de Direito, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos, uns 

pelos outros, segundo escala aprovada pelo Conselho da Magistratura, conforme o artigo 50, caput, da 

Lei 4.964/1985 – COJE - Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado;  

 

CONSIDERANDO o disposto nos Provimento n. 5/2015/CM e 8/2018/CM que estabelecem a escala 

automática de substituição dos Juízes de Direito e Substitutos do Estado; 

 

RESOLVE 

 

ART. 1º ESTABELECER a escala de revezamento diário dos JUÍZOS CRIMINAIS que irão 

presidir as AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA na Comarca de Cuiabá, para os meses de JULHO/2020, 

AGOSTO/2020, SETEMBRO/2020, OUTUBRO/2020, NOVEMBRO/2020 E DEZEMBRO/2020 
contemplando todos os Juízes Titulares e Substitutos, da seguinte forma: 

 

JULHO/2020 
DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/07/2020 1ª Vara Violência Doméstica  Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

02/07/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

03/07/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

04/07/2020 Sábado Plantão Judiciário 

05/07/2020 Domingo Plantão Judiciário 

06/07/2020 Juizado Especial Criminal JECRIM Juiz Titular ou Juiz Substituto 

07/07/2020 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

08/07/2020 2ª Vara Criminal  Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

09/07/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

10/07/2020 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

11/07/2020 Sábado Plantão Judiciário 

12/07/2020 Domingo Plantão Judiciário 

13/07/2020 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

14/07/2020 5ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

15/07/2020 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

16/07/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

17/07/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  
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18/07/2020 Sábado Plantão Judiciário 

19/07/2020 Domingo Plantão Judiciário 

20/07/2020 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

21/07/2020 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

22/07/2020 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

23/07/2020 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

24/07/2020 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

25/07/2020 Sábado Plantão Judiciário 

26/07/2020 Domingo Plantão Judiciário 

27/07/2020 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

28/07/2020 14ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

29/07/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

30/07/2020 1ª Vara Violência Domestica  Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

31/07/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

 

AGOSTO/2020 
DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/08/2020 Sábado Plantão Judiciário 

02/08/2020 Domingo Plantão Judiciário 

03/08/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

04/08/2020 Juizado Especial Criminal JECRIM Juiz Titular ou Juiz Substituto 

05/08/2020 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

06/08/2020 2ª Vara Criminal  Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

07/08/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

08/08/2020 Sábado Plantão Judiciário 

09/08/2020 Domingo Plantão Judiciário 

10/08/2020 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

11/08/2020 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

12/08/2020 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

13/08/2020 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

14/08/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

15/08/2020 Sábado Plantão Judiciário 

16/08/2020 Domingo Plantão Judiciário 

17/08/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

18/08/2020 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

19/08/2020 9ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

20/08/2020 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

21/08/2020 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

22/08/2020 Sábado Plantão Judiciário 

23/08/2020 Domingo Plantão Judiciário 

24/08/2020 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

25/08/2020 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

26/08/2020 14ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

27/08/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

28/08/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

29/08/2020 Sábado Plantão Judiciário 

30/08/2020 Domingo Plantão Judiciário 

31/08/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

 

SETEMBRO/2020 
DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/09/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

02/09/2020 Juizado Especial Criminal JECRIM Juiz Titular ou Juiz Substituto 

03/09/2020 1ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

04/09/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

05/09/2020 Sábado Plantão Judiciário 

06/09/2020 Domingo Plantão Judiciário 

07/09/2020 Feriado Plantão Judiciário 

08/09/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

09/09/2020 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

10/09/2020 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

11/09/2020 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

12/09/2020 Sábado Plantão Judiciário 

13/09/2020 Domingo Plantão Judiciário 

14/09/2020 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

15/09/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  
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16/09/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

17/09/2020 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

18/09/2020 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

19/09/2020 Sábado Plantão Judiciário 

20/09/2020 Domingo Plantão Judiciário 

21/09/2020 10ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

22/09/2020 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

23/09/2020 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

24/09/2020 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

25/09/2020 14ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

26/09/2020 Sábado Plantão Judiciário 

27/09/2020 Domingo Plantão Judiciário 

28/09/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

29/09/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

30/09/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

 

OUTUBRO/2020 
DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/10/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

02/10/2020 Juizado Especial Criminal JECRIM Juiz Titular ou Juiz Substituto 

03/10/2020 Sábado Plantão Judiciário 

04/10/2020 Domingo Plantão Judiciário 

05/10/2020 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

06/10/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

07/10/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

08/10/2020 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

09/10/2020 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

10/10/2020 Sábado Plantão Judiciário 

11/10/2020 Domingo Plantão Judiciário 

12/10/2020 Feriado Plantão Judiciário 

13/10/2020 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

14/10/2020 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

15/10/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

16/10/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

17/10/2020 Sábado Plantão Judiciário 

18/10/2020 Domingo Plantão Judiciário 

19/10/2020 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

20/10/2020 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

21/10/2020 10ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

22/10/2020 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

23/10/2020 12ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

24/10/2020 Sábado Plantão Judiciário 

25/10/2020 Domingo Plantão Judiciário 

26/10/2020 13ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

27/10/2020 14ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

28/10/2020 Feriado Plantão Judiciário 

29/10/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

30/10/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

31/10/2020 Sábado Plantão Judiciário 

 

NOVEMBRO/2020 
DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/11/2020 Domingo Plantão Judiciário 

02/11/2020 Feriado Plantão Judiciário 

03/11/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

04/11/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

05/11/2020 Juizado Especial Criminal JECRIM Juiz Titular ou Juiz Substituto 

06/11/2020 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

07/11/2020 Sábado Plantão Judiciário 

08/11/2020 Domingo Plantão Judiciário 

09/11/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

10/11/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

11/11/2020 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

12/11/2020 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

13/11/2020 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

14/11/2020 Sábado Plantão Judiciário 
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15/11/2020 Domingo Plantão Judiciário 

16/11/2020 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

17/11/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

18/11/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto  

19/11/2020 8ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

20/11/2020 Feriado Plantão Judiciário 

21/11/2020 Sábado Plantão Judiciário 

22/11/2020 Domingo Plantão Judiciário 

23/11/2020 9ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

24/11/2020 10ª Vara Criminal  Juiz Titular ou Juiz Substituto 

25/11/2020 11ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

26/11/2020 12ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

27/11/2020 13ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

28/11/2020 Sábado Plantão Judiciário 

29/11/2020 Domingo Plantão Judiciário 

3011/2020 14ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

 

DEZEMBRO/2020 
DATA JUIZO JUIZ PLANTONISTA 

01/12/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

02/12/2020 1ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

03/12/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

04/12/2020 2ª Vara Violência Doméstica Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

05/12/2020 Sábado Plantão Judiciário 

06/12/2020 Domingo Plantão Judiciário 

07/12/2020 Juizado Especial Criminal JECRIM Juiz Titular ou Juiz Substituto 

08/12/2020 Feriado Plantão Judiciário 

09/12/2020 1ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto 

10/12/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto 

11/12/2020 2ª Vara Criminal Juiz Titular 2 ou Juiz Substituto 

12/12/2020 Sábado Plantão Judiciário 

13/12/2020 Domingo Plantão Judiciário 

14/12/2020 3ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

15/12/2020 4ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

16/12/2020 5ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

17/12/2020 6ª Vara Criminal Juiz Titular ou Juiz Substituto  

18/12/2020 7ª Vara Criminal Juiz Titular 1 ou Juiz Substituto  

 

ART. 2º No caso de eventuais substituições caberá ao próprio Juiz responsável pelas audiências de 

custódia ajustar-se com o juiz que o substituirá (§6º do art. 1º do Prov. 01/2017/CM) e caso não ocorra 

o ajuste será aplicada a escala automática dos Provimentos n. 5/2015/CM e 8/2018/CM, devendo nesse 

caso, o juiz responsável pela audiência de custódia comunicar imediatamente ao seu substituto legal 

(art. 50, §8º do COJE) e a Diretoria do Fórum (§6º do art. 1º do Prov. 01/2017/CM), compensando a 

substituição quando retornar, de forma a assumir o plantão no lugar do substituto na primeira 

oportunidade quando da vez deste; 

 

ART. 3º Os autos de prisão em flagrante serão recebidos nos dias úteis por servidor designado pela 

Diretoria, no período de 08h00min as 15h00min horas que procederá ao “cadastro rápido” com a 

juntada dos antecedentes, conforme §1º do artigo 2º do Provimento n. 01/2017-CM; 

 

ART. 4º Conforme o Provimento n. 01/2017-CM a Coordenação, logística e rotinas são de 

responsabilidade do Juiz Titular da 11ª Vara Criminal. 

 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, encaminhando cópia para ao Presidente do Tribunal de Justiça, 

ao Corregedor Geral de Justiça, aos Juízes com jurisdição criminal na Comarca de Cuiabá, à secretaria 

da 11ª Vara Criminal e à Gestora Judicial. 

 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. 

 

(assinado digitalmente) 

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 

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